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                  Időjárás és Éghajla 

      Mi az idõjárás? Definíció, az éghajlattól való különbözõség 

Az idõjárás pillanatnyi állapota a légkörnek, 

vagy a légköri állapotok idõben egymás után 

való következésének sorozata. Jól tudjuk, 

hogy adott terület fölött a légkör 

viselkedését számos fizikai 

állapothatározóval le tudjuk írni úgy, mint: 

hõmérséklet, légnyomás, víztartalom, 
mozgás stb. 

 

Az éghajlatnak nincs nem mindenki által 

elfogadott és általánosan használt definíciója. 

Általában az éghajlatot úgy definiáljuk, hogy 

hosszú, de véges idõszak alatt felvett összes 

légköri állapot együttese. Az idõintervallum 

hosszára vonatkozó kifejezés; 'eléggé hosszú', 

vagy 'hosszú, de véges' széles lehetõséget nyit a 

légköri állapotok lehetõségeirõl, így ez nem tûnik 

nagyon tudományosnak. 
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4. forrás: NatureWallpaper.Net 
 

 

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) által 

javasolt, és nemzetközileg elfogadott 

megállapodás értelmében a 30 éves idõszakot 

tekintjük az éghajlati alapskálának. A statisztikai 

jellemzõket is az egymást követõ 30 éves 

idõtartamra számítjuk 1901-1930, 1931-1960, és 

a gyakran használt 1961-1990, amit éghajlati 

alapnormának hívnak.  

http://freestockphotos.com/Sky.html


 

 

5. forrás: www.edenpics.com 
 

 

Manapság a gyorsan változó környezet miatt a 

jellemszámokat 10 évente számítják ki. A másik 

oka a periódusok rögzítésének, hogy a 

világméretû éghajlati eseményeket csak egységes 

alapot használva lehet összehasonlítani. 

Különbözõ speciális célok esetében más éghajlati 

idõskálát lehet (néha kell) használni.  

 

 

6. forrás: Christoph Grandt's Homepage 
 

 

Például az alkalmas idõskála teljesen más abban 

az esetben, ha például egy új növény 

termesztésének megkezdéséhez végzünk 

vizsgálatokat, vagy ha a glaciális idõszakokat 

kutatják. Általánosságban elmondható, hogy a 

megfelelõen választott idõskála hossza, vagyis 

amelybõl a számunkra leghasznosabb éghajlati 

jellemszámokat akarjuk elõállítani, mindig attól a 

céltól függ, amire fel kívánjuk használni. 

 

 

 
  

  

Hogy mérjük a meteorológiai elemeket?   

A meteorológia elemek nem csak idõben, hanem 

térben is változnak. Ennek következtében egy 

különálló mérõállomás egymaga általában nem 

tud megfelelõen reprezentálni még néhány 100 

km2 terültet sem. Ezért a meteorológiai 

állomásokat hálózatba szervezik. A meteorológiai 

állomások sûrûségét fõleg az alábbi dolgok 
határozzák meg: 

 a megfigyelés célja (szinoptikus, 

klimatológiai stb.)  

 a meteorológiai elem, amit mérünk 

(reprezentatív csapadékadatokhoz sokkal 

több állomásra van szükség, mint a 

nyomásadatokhoz)  

 más, nem meteorológiai okok (pénzügyi, 
magas hegység stb.).  

Azért, hogy a különbözõ állomásokon történt 

megfigyelések összehasonlíthatóak legyenek, a 

mûszereket hasonlóan kell elhelyezni. A fák, az 

épületek, meredek lejtõk, sziklafalak vagy 

völgyek közvetlen hatását el kell kerülni. Az 

éghajlati állomást oda kell telepíteni, ahol a 

változatlan körülmények hosszú idõn keresztül, 

és a folyamatos üzemeltetés legalább 10 éven 
keresztül biztosíthatók. 

 

  

 

 

 

7. Stevenson-féle házikó  

A mérõházban minimum, maximum, száraz és 

nedves hõmérõket találunk.  

forrás: Samoa Meteorology Division  
 



 

 

8. Automata idõjárási állomás 

Felszerelve napelemmel, hõmérséklet, nedvesség, 

szélsebesség, szélirány, és légnyomásmérõvel. Az 

adatokat mûhold segítségével továbbítja. Az 

állomáson lévõ más mérõeszköz, helyi 

információkat szolgáltat a repülés számára.   

forrás: AWI 
 

 

A felszíni mérõhálózat szolgáltatja az ún. in situ 

(azaz az eredeti helyen) mért adatokat. A Föld 

felszínének 71 % - a óceánnal fedett, a 

kontinensek nagy részén esõerdõt, jeget, 

sivatagokat, magashegységeket találunk, ahol 

rendszeres felszíni megfigyelés nehézségekbe 

ütközik. Továbbá ezen területek más típusú 

mérési módszereket kívánnak, az úgynevezett 

távérzékelési módszereket. Ilyen típusúak például 
a mûholddal, radarral végzett mérések. 

Manapság, a felszíni mérések technikáját 

rohamos fejlõdésen megy át. Az észlelõk száma 

csökken s ezzel egyidejûleg az automata idõjárási 

állomások (AWS) száma növekszik. 

Következésképpen sokkal több adatunk van 

különbözõ célokra (a leggyakoribb rendszeres 

hagyományos mérések óránként szolgáltatnak 

adatokat, az AWS esetében a mérés általában 10-

15 percenként történik). A mérési technikák 

megváltoztak, és számos esetben nem tudjuk 

már ugyan azt a meteorológiai paramétert mérni, 

mint korábban (pl.: napfénytartam). 

                      Ciklonok, anticiklonok 

                 Magas és alacsony nyomású képzõdmények  

  

  

A levegõ mindig a magas nyomású 

területek felõl áramlik az alacsony 

nyomású felé, míg be nem áll az egyensúlyi 

helyzet. Azonban ez az áramlás nem 

egyenes vonalban történik, mert a Föld 

forgása miatt fellép egy eltérítõ erõ (amit 

Coriolis erõnek hívnak). Ehelyett a szél 

spirál alakban áramlik: az alacsony 

nyomású rendszerekben befelé és felfelé, 

míg a magas nyomású rendszerekben 

lefelé és kifelé fúj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A vihar szeme, Elena hurrikán 

© Dreamtime, NASA's Multimedia Partner 
 



  

 

 

2. A ciklonban a szél az északi féltekén az 

óramutató járásával ellentétesen mozog az 

alacsony nyomás körül (felsõ ábra). A déli féltekén 

a szélirány fordított (alsó ábra). 

ábra: volvooceanadventure © 
 

 

Alacsony nyomású rendszerek – Ciklonok 

A felfelé áramló levegõ területeit alacsony 

nyomásnak, alacsony nyomású rendszereknek, 

depresszióknak vagy ciklonoknak neveznek. 

Ezeken a területeken gyakori a borult, szeles 

idõ, az esõs idõszak, valamint télen a hó és a 
változékony idõjárás. 

Alacsony nyomású rendszer ott alakul ki, ahol a 

viszonylag meleg és nedves levegõ a Föld 

felszínérõl felemelkedik. Ez olyan zárt izobár 

(azonos nyomást összekötõ vonal) rendszer, 

mely környezetéhez képest alacsony nyomású 

területet ölel körül. 

Az alacsony nyomású területek középpontjában 

a levegõ instabil. A meleg, nedves levegõ felfelé 

spirálisan mozog, közben lehûl, felhõ képzõdik, 
amibõl hó vagy esõ hullhat. 

Az alacsony nyomású rendszerekben a levegõ 

spirális alakban a Föld felszínén befelé mozog. 

Ha a nyomás nagyon alacsony, a szél erõssége 

elérheti a viharosat, vagy a hurrikán erõsséget. 

Ez az, amiért a ciklon kifejezést szabadabban 

használják viharokra és légköri zavarokra, fõleg 

erõs trópusi hurrikánokra és tájfunokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trópusi és mérsékelt övi ciklonok 

Két fajtája van a ciklonoknak, melyek nemcsak a szerkezetükben, hanem a 

kialakulásukban is különböznek.  

 

 Trópusi ciklonok 

 

 

 

Trópusi ciklonok az óceán felett meleg és 

nedves trópusi légtömegekben, a 21-25 északi 

és déli szélességi fok között keletkeznek. 

Sokkal kisebbek, mint a mérséklet övi ciklonok, 

az átmérõjük körülbelül 100-1500 km. Mivel a 

középpontjukban a légnyomás sokkal 

alacsonyabb, és átmérõjük is sokkal kisebb, 

ezért a trópusi ciklonokban az egységnyi 

hosszúságra jutó nyomáscsökkenés (nyomási 

gradiens) általában sokkal nagyobb, mint a 

mérsékelt övi ciklonokban. Ezért nagyon erõs 

szelet okoznak: a hurrikánokban és a 

tájfunokban a sebességük több mint 33 m/s 

(120 km/h), a rekord 104 m/s (375 km/h), 
amit az Allan hurrikánnál 1980-ban mérték. 

A trópusi ciklonok energiájukat az óceán 

vizének párolgásakor keletkezõ latens (rejtett, 

a fázisátalakulásból származó) hõbõl nyerik, 

ennek következtében fokozatosan veszítenek 

energiájukból, amikor szárazföld fölött 
mozognak, és lassan szétoszlanak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. balra: A Graham nevû trópusi ciklon a 

Csendes-óceán fölött 

forrás: www.gowilmington.com 

4. jobbra: A NOAA mûhold felvétele hatalmas 03A 

Trópusi Ciklonról, mely az Arab-tenger északkeleti 

részét érintve India északnyugati partja felé halad. 

forrás: weather.ou.edu 
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Mérséklet övi ciklonok 

 

 

 

 
5. balra: A front kifejlõdése egy alacsony nyomású 

rendszer körül. 
 
6. Jobbra: A mérsékelt övi ciklonok fejlõdése az 

Egyenlítõtõl északra (felül) és délre (alul). A 

második képen látható, hogy az Északi félgömbön 

a hidegfront északról délre, míg a Déli félgömbön 

délrõl észak felé halad. A melegfront mozgása 

ezzel ellentétes. A mérsékelt övi ciklonok a keleti és 

a nyugati szelek határánál kezdenek kialakulni, 

ahogyan az 1. ábra mutatja. 

 

Forrás: volvooceanadventure © 
 

 

 
 

 

 

 

 

A mérsékelt övi ciklonokat a légkörben 

uralkodó nagy hõmérsékleti különbségek 

befolyásolják, alakítják. Akkor keletkeznek, 

amikor különbözõ hõmérsékletû légtömegek 

találkoznak. A levegõ nem jól keveredik, és a 

melegebb légtömeg felfelé mozog, így front 
(lásd a 3. fejezetet is) képzõdik. 

A mérsékelt övi ciklonok sokkal nagyobbak, 

mint a trópusiak, az átmérõjük 1000-4000 km, 

és a szél sebessége is kisebb, mint a trópusi 

ciklonokban: a legnagyobb sebesség 30 m/s 
(110 km/h) körüli. 

 

 

  

  
 

Magas nyomású rendszerek - anticiklonok 

Azon területeket, ahol a levegõ lefelé mozog 

magas nyomású területeknek, vagy 

anticiklonoknak nevezzük. Általában változatlan, 
jó vagy kedvezõ idõjárás jellemzi õket.  

A magas nyomású rendszerek, az alacsony 

nyomásúakhoz viszonyítva, nagyobb területet 

fednek be, lassabban mozognak és hosszabb 
élettartamúak. 

Anticiklonok nagy kiterjedésû, leszálló 

légtömegekbõl keletkeznek. Amikor a levegõ 

lefelé száll, és magas légköri nyomás uralkodik, 

a leszálló levegõ felmelegszik és a relatív 

páratartalma csökken, így a vízcseppek 

hamarosan elpárolognak a levegõben.  

 

 

 

7. Az anticiklonban a szél az északi féltekén az 

óramutató járásával megegyezõen mozog, a magas 

nyomás körül. A déli féltekén ez a szélirány 

fordított (nézd a 2., ábrát is). 

forrás: www.geologia.com 
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A meleg, leszálló levegõ stabillá teszi a légkört, 

így a Föld felszínén lévõ meleg levegõ nem tud 

magasabbra emelkedni, mielõtt megállna. Ez 

megakadályozza a magas felhõk képzõdését. 

Ebbõl kifolyólag az anticiklonok általában meleg, 

száraz és derült idõt okoznak, különösen nyáron 

(télen hideg idõt okoznak), amely általában több 
napig vagy akár több hétig is tart.  

Az anticiklonok sokkal nagyobbak, mint a 

ciklonok, és lezárhatják a ciklonok útvonalát, így 

más irányba terelhetik õket: vagy lassítják a 

rossz idõt, vagy a magas nyomású rendszerek 

megkerülésére kényszerítik. Az az anticiklon, 

mely hosszú idõszakon keresztül fennáll, mint 

blokkoló anticiklon ismert, mely a nyári 

hónapokban hosszan tartó kánikulát és 

szárazságot, valamint télen rendkívüli hideget 

okoz. 

 

 

 

 

 

8. Anticiklon Franciaország felett 

Felhõtlen, tiszta idõ. 
 

 

        Hidegfrontok, Melegfrontok, Okklúziós frontok 

                                             

Az idõjárási frontot úgy definiálhatjuk, mint egy határt két eltérõ sûrûségû, 

hõmérsékletû légtömeg között. Ezen légtömegek nem keverednek azonnal 

egymással a különbözõ sûrûség miatt, ehelyett a könnyebb, melegebb levegõ 
felemelkedik a hidegebb és sûrûbb fölé. A front az átmenet a kettõ között. 

Az idõjárási frontok általában nyugatról kelet felé haladnak, de a földrajzi jellemzõk, 

mint a hegyek, nagy kiterjedésû vízfelületek módosíthatják vonulásukat, különösen a 
légkör alsóbb rétegeiben. 

  

A frontokat mindig 

jelzik a felhõk, ezek 

fajtái a 

legkülönfélébbek 

lehetnek, és nagyon 

gyakran 

csapadéktevékenységg

el is találkozhatunk. 

Amikor egy idõjárási 

front áthalad egy 

terület fölött, 

jellegzetes változás 

következik be a szél 

sebességében, 

irányában, a 

légnyomásban és a 

levegõ 

nedvességtartalmában. 

Négy fronttípust 

különböztetünk meg: 

hidegfront, melegfront, 

okklúziós front és 

stacionárius front. A 

fronttípusokat a 

légtömeg mozgásának 

iránya, és a légtömeg 

karakterisztikái 

 

 

 

1. Findon partvidék feletti front 

forrás: http://www.abdn.ac.uk/physics/meteo/metoh12_files/frame.htm 

 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/efcf18a930b47372937e81795651e4d7,55a304092d09/27h.html


különböztetik meg. 

  

Hidegfrontok 

Hidegfrontról beszélünk, amikor a hideg légtömeg a meleg levegõ felé mozog. 

Hidegfront után a meleg levegõt hideg levegõ követi. Mivel a hideg levegõ sûrûbb, 
maga elõtt tolja a meleg levegõt, és emelkedésre kényszeríti 

  

 

 

2. hidegfront. A kék nyíl a hideg, a piros a meleg levegõ 

mozgását mutatja. D város felett cirrus felhõk láthatók, C 

városban nimbostratus felhõbõl esõ esik, B városban 

zivatarfelhõbõl (cumulonimbus) zivatar hull. A város 

környékén nedves levegõ az uralkodó. 

forrás: http://www.ckkc.co.uk/html/stories/metrolgy.html 

please click to enlarge! (100 K) 

 

 

  
 

 

Az emelkedõ meleg légtömeg hidegebbé 

válik, ennek következtében elkezdõdik a 

felhõzet kialakulása. A hidegfrontokhoz 

tartozó csapadéktevékenység általában 

elég intenzív, bár kevésbé kiterjedt (50-

70 km), és kevésbé hosszú idejû. Ennek 

az oka az, hogy a meleg levegõ 

felemelkedése elég intenzív a hideg 

levegõ beáramlása miatt, ennek 

következtében tornyos felhõk, csapadék, 

villámlás, jégesõ és tornádó is 

elõfordulhat.A hidegfront mögötti levegõ 

észrevehetõen hidegebb és szárazabb, 

mint a front elõtt lévõ. Amikor a 

hidegfront átvonul, a hõmérséklet több, 

mint 15 fokkal is visszaeshet az elsõ óra 

leforgása alatt 

  

3. Jobb ábra:Jelképesen a hidegfrontot a vastag kék 

vonal jelzi, háromszögekkel, amik a meleg levegõ 

irányába, illetve a front mozgásának az irányába 

mutatnak. (Az ábrán a hõmérséklet Fahrenheit 

egységekben van megadva.)  

 
Forrás: Illinoisi Egyetem 

 http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/home.rxml 

  

 

 

 

  
 

Melegfrontok 

Melegfront akkor alakul ki, amikor a meleg légtömeg eléri a hideget. A melegebb 

levegõ a hideg mentén a magasba emelkedik. A melegfront általában kevésbé heves 

jelenségekkel kísért és lassabban mozog, mint a hidegfront. A melegfront esetében a 

csapadék kevésbé intenzív, azonban sokkal kiterjedtebb (300-400 km), mint a 
hidegfront esetében. 

  

 

 

4. melegfront. Az ábrán a piros nyíl a meleg levegõ mozgási 

irányát mutatja. A felhõtípusok növekvõ magasság szerint a 

 

A levegõ a melegfront mögött melegebb 

és nedvesebb, mint a front elõtt. A 

melegfront egyenletes csendes esõt vagy 

havazást hoz, ami néhány órától néhány 

napig eltarthat. Amikor a melegfront 

átvonul, a levegõ észrevehetõen 

melegebbé és nedvesebbé válik, mint 
elõtte. 

  

javascript:FensterZeigen('/media/archive/1822.gif','cold front','600','328')
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nimbostratus, altostratus és a cirrus. 

forrás: http://www.ckkc.co.uk/html/stories/metrolgy.html 

A nagyításhoz ide kattints! (100 K) 

  
 

A melegfront elsõ jelei a cirrus 

(pehelyfelhõ) felhõk, amit cirrostratus 

(fátyolfelhõ), altostratus (lepelfelhõ), 

cumulonimbus (zivatarfelhõ) és 

stratocumulus (gomolyos rétegfelhõ) 

felhõk követnek. A cirrus felhõk távolsága 

a frontvonalat 1000 km-rel is 

megelõzheti. A fent említett felhõk fõleg 

horizontális (vízszintes) kiterjedésûek, a 

front felszínnel bezárt alacsony 

szögértéknek köszönhetõen, ellentétben a 

hidegfronttal, ahol a felhõk fõleg 
függõleges kiterjedésûek. 

  

 

 

 

5. Radarkép a melegfront felhõzetérõl. A vízszintes tengelyen 

az idõ van órákban, a függõleges tengelyen pedig a radar 

visszavert jele. 

forrás: 

http://www.abdn.ac.uk/physics/meteo/metoh12_files/frame.htm 

  
 

 

 

  
 

 

6. Bal oldali kép: 

Jelképesen a melegfrontot vastag piros vonal jelöli 

félkör alakú pontokkal, amik a hideg levegõ és a 

mozgás irányába mutatnak. (Az ábrán a hõmérséklet 

Fahrenheit egységekben van megadva.) 

forrás: Illinoisi Egyetem  

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/home.rxml 

  

Okklúziós front 

Okklúziós frontról akkor beszélünk, amikor a hidegfront utoléri a melegfrontot, és a 

hideg, meleg és hûvös levegõ találkozik. Az okklúziós frontnak két fõ típusa van: hideg 
és meleg okklúziós front. 

  

Hideg okklúziós front 

esetében a hidegfront 

(melynek hideg légtömege 

hidegebb, mint a melegfront 

hideg levegõje) utoléri a 

melegfrontot. A hidegfront a 

magasba emeli a 

melegfrontot és a 

melegfronthoz tartozó meleg 

levegõt egyaránt. Az idõjárás 

kezdetben hasonló ahhoz, 

mint melegfront esetében, de 

végül egy hidegfronthoz 

hasonlít, intenzív 

csapadéktevékenységgel. A 

talaj mentén a front 

átvonulása megelõzi a 

magasabb légrétegekben a 

front áthaladását. Felhõzete 

kevert, nem hasonlít más 
frontokhoz. 

  

 

 

 

7. okklúziós front  

A három különbözõ hõmérsékletû légtömeg a nagyon hideg, a hideg és a meleg 

levegõ. 

forrás: Michigani Egyetem  

http://www.geo.lsa.umich.edu/~stixrude/GS201/Lectures/Weather/lecture.html 
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8. Okklúziós frontok kialakulása. Bal oldalon a hideg, 

száraz levegõ mozog a nedves, meleg levegõ irányába, ami 

a hûvös levegõ felé halad. Jobb oldalon a hidegebb és 

szárazabb légtömeg a hidegfrontnál a meleg, nedves 

légtömeg irányába, az okklúziós frontnál a mozdulatlan 

hûvös levegõ irányába mozog. A meleg és nedves levegõt a 

hûvös levegõtõl egy melegfront választja el. 

Forrás: Illinoisi Egyetem 

 http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/home.rxml  

  
 

 

 

 

  
 

Meleg okklúzió esetében is a hidegfront éri utol a melegfrontot, csak azzal a 

különbséggel, hogy a melegfront hideg szektorának levegõje hidegebb, mint a 

hidegfront hideg légtömege. A hideg okklúzióhoz képest az elsõ különbség a magas 

szintû front helye. A hidegfront megelõzi a magasban az okklúziós frontot. Ebben az 

esetben az idõjárás hasonló, mint a melegfront esetében. A talaj menti front a 

magasabb légrétegekben lévõ fronthoz képest akár 300 km-el is lemaradhat. 

A stacionárius frontról akkor beszélünk, amikor a meleg/hidegfront sem a hideg, sem a 

meleg levegõjû terület felé nem mozdul el. Úgy viselkedik, mint a melegfront, csak 

sokkal nyugalmasabb. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helyi cirkuláció  

             Miért áramlik a levegõ? Melyek a mozgását kormányzó erõk? 

  

  

A Nap a Földet egyenlõtlenül melegíti fel, 

ezáltal légnyomáskülönbségeket okoz. 

Ezen nyomáskülönbségek a légkörzésnek 

köszönhetõen megszûnnek. Ez a 

kiegyenlítõdés különbözõ térbeli skálákon 

megy végbe, úgy, mint globális skála 

(globális földi légkörzés), közepes skála 

(tornádók) és lokális skála (hegyi szél). A 

Föld körüli néhány övben a szelek 

uralkodóan egy irányból fújnak, míg más 

területek fölött az uralkodó szélirány 

évszakosan változik. A szél iránya a 

legtöbb helyen napról - napra változik. A 

szél a nevét onnan kapja, amerrõl fúj. Ha 

például a szél észak felõl fúj, akkor az az 

északi szél. 

 

 

 

1. Szélmalom (c) FreeFoto.com 
 

  

A legtöbb szél esetében a Nap a mozgató erõ. de vannak más erõk is, melyek szintén 
fontosak: 

  

1. Nyomási gradiens erõ (PGF) — horizontális nyomási 

        különbségeket és szelet okoz.  

  

 

 

2. Más erõ hiányában a levegõ a magasabb nyomás felõl az 

alacsonyabb nyomás felé mozog, köszönhetõen a nyomási 

gradiens erõnek. Az ábrán a kék magas nyomású helyekrõl a 

piros alacsony nyomású helyre áramlik a levegõ. 
 

 

Ahogy a fentiekben olvashattuk, a szél 

kiváltója a légnyomáskülönbség. Minél 

nagyobb a nyomáskülönbség, annál 

erõsebb az erõhatás. A magas és az 

alacsony nyomású terület közötti 

távolság határozza meg, hogy mekkora 

lesz a mozgó levegõ gyorsulása. A 

meteorológusok a szél kezdetét elõidézõ 
erõt nyomási gradiens erõnek hívják. 

  

  

2. Gravitáció — horizontális nyomáskülönbséget és szelet okoz adott magasságban. 

 

3. Coriolis Erõ — Ha a szél elkezd fújni,   

         a Föld forgásának hatására megváltoztatja az irányát. Ez a jelenség  
         a Coriolis hatás. 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/9ed6a49cf0a3d7d67fb092fcf119fb59,55a304092d09/27i.html


  

 

 

3. ábra 

készítette: Schlanger © 
 

 

 

 

  
 

 

Az északi féltekén ez az erõ a mozgó tárgyakat jobbra téríti el, míg a déli féltekén 

pedig ballra. A Coriolis erõ a nagy méretû objektumokat, mint például a 

légtömegek, amelyek nagy távolságokat tesznek meg, jelentõsen eltérít. Kis 

tárgyak esetében, mint például hajók a tengeren, túl kicsi ahhoz, hogy jelentõsen 

érzékelhetnénk a mozgás eltérítõ hatását. 

 

4. Súrlódás — a felsõlégkörben elhanyagolható a hatása,  

         de annál fontosabbá válik, minél közelebb vagyunk a felszínhez. A súrlódás  

         hatása csökken a magassággal egy pontig  

         (általában 1-2 km), ahonnan már nincs tovább hatása. 

         Azt a felszín közeli réteget, ahol a súrlódás fontos 

         szerepet játszik a légköri mozgásokban,  

         határrétegnek nevezzük. 

 

5. Centrifugális erõ — Egy tárgy kör mentén mozogva, úgy  

         viselkedik, mintha külsõ erõ hatna rá. Ez az erõ, amit  

         a centrifugális erõnek hívnak, ami függ a tárgy 

         tömegétõl  (minél nagyobb a tárgy, annál  

         nagyobb az erõ), a forgás sebességétõl (minél nagyobb a  

         sebessége a tárgynak, annál nagyobb az erõ), és végül  

         a forgás középpontjától vett távolságtól (minél közelebb  

         van a középpont, annál nagyobb az erõ). 

  

 

 

  
 

 

4. Mindenki megtapasztalhatta a centrifugális 

erõt körhintázás közben, vagy autózás közben, 

amikor az autó kanyarodik, vagy akár 

biciklizéskor éles kanyarban. 

  

fotót készítette: Patricia Marroquin 

© http://www.betterphoto.com/ 

gallery/dynoGallByMember.asp?mem=2083 



 

  

Tengerparti szelek 

A víznek sokkal nagyobb a hõkapacitása, mint a szárazföldnek, ezért a víz sokkal 

lassabban melegszik fel, mint a víz, és a hõt tovább is tartja meg. A nap folyamán, fõleg a 

nagy kiterjedésû vízfelületek esetében, a szárazföld és a vízfelszín között 

hõmérsékletkülönbség alakul ki, ami fõként az eltérõ hõkapacitásuknak köszönhetõ. 

Ahogy a fentiekben olvashattunk róla, hogy a Nap a földfelszín egyes részeit különbözõ 

mértékben melegíti fel, s ez nyomáskülönbségeket okoz. Hasonló módon — egy meleg 

nyári napon a part mentén — ez a hõmérsékletkülönbség a part és a tenger között helyi 

cirkulációs rendszer kialakulásához vezet, amit parti szélnek is neveznek. 

 

 

5. forrás: http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/ © 
 

 

A parti szél akkor alakul 

ki, amikor egy napsütéses 

napon a talaj melegebbé 

válik, mint a tenger. 

Ahogy a szárazföld 

felmelegszik, a levegõ 

felette kitágul, és elkezd 

emelkedni, ugyanis 

könnyebb lesz, mint a 

környezõ levegõ. A 

felemelkedõ levegõ 

helyébe a tenger felõl a 

felszín közelében 

hidegebb levegõ áramlik. 

 

 

6. forrás: http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/ © 
 

 

Éjszaka a víz nem hûl le 

olyan mértékben, mint a 

szárazföld, ezért a 

cirkuláció megfordul és a 

felszíni levegõ a 

szárazföld felõl a víz felé 

áramlik, ezt nevezzük 

partiszélnek. 

  

 

  

Hegyi-, völgyi szelek 

Hegyekben a hegyoldalak a napsugárzás révén sokkal jobban felmelegszenek, mint a 

völgyek. Ez a hõmérsékletkülönbség lokális szél kialakulásához vezet, amit völgyi szélnek 

nevezünk. Ez a helyi szél fúj éjjel a hegyrõl lefelé (hegyi szél), és a nap folyamán, a 

hegyoldalon felfelé (völgyi szél). 

  

  

  



A hegyoldal felszínközeli levegõje melegebbé 

válik, mint a környezõ levegõ, és ezáltal a nap 

folyamán felfelé emelkedik. A felfelé mozgó 

levegõ a völgyekbõl pótlódik. Ezért a nap 

folyamán a völgyek levegõje a hegyoldalon 

elkezd emelkedni. A folyamat során megindul 

a felhõ- és csapadékképzõdés, ami nyáron a 

hegyvidékeken majdnem minden nap 

bekövetkezik. 

 

 

 

7. ábrát készítette: Schlanger © 
 

Éjjel viszont a hegyoldal hidegebb. Ez a hideg 

levegõ a gravitáció hatására lefelé áramlik. 

Ennek következtében reggel a leghidegebb 

levegõ gyakran a völgyekben található. Ha a 

levegõ elegendõ nedvességgel rendelkezik, 

akkor a völgyben köd is kialakulhat. 

  

 

 

 

8. ábrát készítette: Schlanger © 
  

  

                                                                            
Globális cirkuláció 

                     Globális légköri cirkuláció 

  

A Nap felmelegíti az egész Földet, de a Föld felszínén a hõ eloszlása egyenetlen: 

az egyenlítõi és a trópusi területek több napsugárzást kapnak, mint a közepes 
földrajzi szélességû területek, vagy a sarki területek. 

A trópusokon a beérkezõ sugárzás több, mint 

ami innen kisugárzódik, míg a sarki területek 

többet sugároznak, mint amennyi az adott 

területre beérkezik. Ha nem volna hõszállítás 

a poláris és a trópusi területek között, a 

trópusi területek egyre melegebbé és 

melegebbé válnának, míg a poláris területek 

pedig egyre hidegebbé. A szélességi körök 

menti eltérés a sugárzás tekintetében az, 

ami irányítja a légköri és az óceáni 

cirkulációt. A hõenergia a melegebb 

területek felõl a hidegebbek felé terjed, 

amiért a légköri cirkuláció 60 %-ban, míg az 

óceáni cirkuláció pedig 40 %-ban felelõs. 

  

 

 

 



1. A Föld az ûrbõl 
 

 
  

Légköri Cirkuláció 

Az egyik mód, hogy a hõszállítás az Egyenlítõ és a pólusok között megvalósuljon, egy 

egyszerû cirkulációs cella lehetne, amiben az Egyenlítõnél feláramlás, a magasban a 

pólus felé való áramlás, a póluson leáramlás, míg a felszínen az egyenlítõ felé való 

áramlás zárhatná a cellát. Ennek az egycellás cirkulációs modellnek a megalkotója 

Hadley volt az 1700-as években. 

 

 

  
 

 

 

 

3. A feltételezett nem forgó Föld 

esetében az áramlások  

 

forrás: a National Weather Service,  

Southern Regional Headquarters - US 

weboldala 
 

2. A földi légkörzés egyszerû lenne (és az idõjárás unalmas), ha a Föld nem 

forogna, és nem dõlt lenne a forgástengely. 

Mivel a Föld forog, a tengelye ferde, és több szárazföld van az északi féltekén, mint a 

déli félgömbön, a tényleges cirkuláció ezáltal sokkal bonyolultabb. A globális cirkulációs 

modellek egy cellán kívül három cellát tartalmaznak mind az északi, mind a déli 

féltekén. Ez a három cella a trópusi cella (amit Hadley cellának is neveznek), a 

mérsékletövi cella és a poláris cella. 

  
 

 

 

5. Idealizált globális cirkuláció  

forrás: National Weather Service,  

Southern Regional Headquarters - US 

weboldala 
 

 

1. Trópusi cella (Hadley cella)  - Az alacsony szélességeken a levegõ az Egyenlítõ 

felé mozog, hogy a felemelkedõ, a magasban a pólusok felé mozgó levegõt pótolja. 

Ez a cella a trópusokon és a szubtrópusi éghajlatú területeken dominál. 

javascript:FensterZeigen('/media/archive/3370.jpg','','697','621')


2. Mérsékeltövi cella (Ferrel cella)  - A közepes szélességek légköri cirkulációs 

celláját a 19. században élt Ferrelrõl nevezték el. Ebben a cellában a levegõ a 

felszín közelében a (közelebbi) pólus és kelet felé mozog, míg magasabb szinteken 

az Egyenlítõ és nyugat felé 

3. Poláris cella  - A levegõ felemelkedik, szétáramlik és egy része a pólus felé tart. 

A pólus felett lesüllyed, és kialakítja a poláris magasnyomást. A felszínen a 

lesüllyedõ levegõ szétáramlik. A felszínen a poláris cellában a szelek keletiesek. 

Ez a háromcellás modell a globális légkörzés leírásban jól használható, de még mindig 

egészen egyszerû. Azonban jó kiindulópontot ad hogy leírjuk a: 

 

 

  

A globális légköri áramlási 
rendszer felszíni sajátosságai 

Fõ szélövek: 

Mivel a Coriolis erõ jobbra téríti az 

áramlásokat (az északi féltekén), az 

áramlások a három cellában 

görbültek. Ez adja az eredetét a 

mindkét félgömbön megtalálható 

felszínközeli három szélövnek 

· A keleties passzátszelek a 

trópusokon, 

· Az uralkodó nyugatias szelek, 

· Poláris keleti szelek. 

Szélcsendes öv, ITCZ: 

A szélcsendes az Egyenlítõhöz 

közeli terület, ahol is a két félteke 

passzátszelei találkoznak. Ez ott 

található, ahol a Trópusi 

Összeáramlási Terület (ITCZ) 

található. Ezt a meleg, nedves 

idõjárás, gyenge szelek jellemzik. A 

trópusi esõerdõk ebben a zónában 

találhatók. Januárban észak felé, 

míg júliusban dél felé mozog. 

Térítõk: 

A térítõk a passzátszelek és a 

nyugati szelek öve közötti területen 

taláhatók. Ezen a területen gyakran 

van szélcsend, ún. "lovak 

szélességé"-nek is nevezik, 

köszönhetõen annak, hogy régen a 

hajókról, amelyek belekerültek ebbe 

a szélcsendes övbe, az élelem és 

vízhiány miatt a lovakat bedobták a 

vízbe. 

Polárfont: 

A polárfront a poláris keleti és az 

uralkodó nyugati szelek között 

 

 

 

6. Globális cirkuláció 

forrás: 

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/6104/atmosphe.html 

A jobb felbontáshoz kattintson a képre!  (79K) 
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húzódik. 

Nyomási övek: 

A háromcellás cirkulációs modellt társíthatjuk a következõ nyomási övekkel: 

· Egyenlítõi alacsony nyomás – Az alacsony nyomású öv kapcsolatba hozható az 

emelkedõ levegõvel az ITCZ-ben. (A meleg levegõ felemelkedik, s ezzel alacsony 

nyomású területet hoz létre az Egyenlítõ mentén, amit egyenlítõi alacsony 

nyomásnak nevezünk. Ahogyan a levegõ felemelkedik, megindul a felhõ- és 

csapadékképzõdés.) 

· Szubtrópusi magasnyomás – A magas nyomású öv kapcsolatba hozható a térítõk 

menti süllyedõ levegõvel. (A szubtrópusok fölé érkezõ levegõ lehûl, és ezért 

lesüllyed, magasnyomású területet alakít ki derült égbolttal és kevés csapadékkal. 

Ezt a területet szubtrópusi magasnyomású övnek nevezik. A leszálló levegõ meleg 

és száraz, és ezen területeken sivatagokat találhatunk.) 

· Sarkvidéki alacsony nyomás – Az alacsony nyomású öv kapcsolatba hozható a 

polárfronttal. 

· Poláris magasnyomás  – A magas nyomás kapcsolatba hozható a hideg, sûrû 

levegõvel a poláris területeken. 

 

 

Ahogyan a fentiekben említettük a háromcellás cirkulációs modell csak egy idealizálása 

a valóságnak, a valóságban a szelek nem állandóak és a nyomási övek sem 
folytonosak. 

  

 

 

  

7. "Idealizált" nyomási övek 

Egy elképzelt Föld idealizált (folytonos) 

nyomási övekkel. 

A jobb felbontáshoz kattintson a képre! 

 8. Tényleges nyomási övek 

Valós Föld esetében a zonálitás 

megváltozik a kontinensek miatt. A 

folytonos nyomási zónák helyett közel-

állandó magas és alacsony nyomású 

övek alakulnak ki. 

 

Ennek három fõ oka van: 

· A földfelszín nem egyforma, se nem sima. Egyenlõtlen a felmelegedés a szárazföld és 

az óceán eltérése miatt. 

· Az áramlás instabillá válhat, és örvények alakulhatnak ki. 

· A Nap nemcsak az Egyenlítõ fölött található, hanem az északi és a déli 23,5° 
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szélesség között mozog. 

Közel állandó alacsony és magas nyomású rendszerek léteznek. Azért csak közel 

állandóak, mert évközben változtatják erõsségüket és helyzetüket egyaránt. 

Télen: 

· Poláris magasnyomás Szibéria és Kanada fölött 

· csendes-óceáni és azori magasnyomás (a szubtrópusi magasnyomású területek 

része), aleuti és izlandi alacsony nyomás 

Nyáron: 

· Az azori anticiklon nyugat felé halad és megerõsödik, ahol is már bermudai 

anticiklonnak hívják 

· A csendes-óceáni anticiklon is nyugat felé mozog, és megerõsödik 

· A sarki anticiklont alacsony nyomás váltja fel 

· Termikus alacsony nyomás alakul ki Dél-Ázsia felett 

  

                                    El-nino 

                        El Nino, La Nina, globális hatások 

  

El Niño 

Az El Niño egy nagyskálájú óceáni-légköri éghajlati jelenség a Csendes-óceán 

trópusi területein, amely a tengerfelszín hõmérsékletének periodikus 

változásának meleg fázisa. Karácsony tájékán veszi kezdetét (ezért hívják El 

Niño-nak, a Krisztus gyermek spanyol elnevezésére utalva) és hosszú 
hónapokig (9-12) tart.  

  

Az El Niño hatása a 
Földre… 

1/a. 1997-98 telén a szél keltette 

hullámzás és a szokatlanul magas 

tengerszint jelentõsen hozzájárult a 

több százmillió dolláros károkat 

okozó viharokhoz és áradásokhoz a 

San Francisco-i öbölben. Az Amerikai 

Földtani Intézet által a Golden Gate–

híd mellett csaknem száz éve gyûjtött 

tengerszint adatok vizsgálata szerint a 

szokatlanul magas tengervízszint 

egyenes következménye az El Niño 

jelenségnek. 

forrás: USGS Fact Sheet 

 

 

 

  
 



 

 

1/b. © Reuters 
 

 

Több mint 35 000 embert kellett kitelepíteni és csaknem 7000 

ember maradt elzárva a külvilágtól a Paraguay folyó áradása 

következtében. Az El Niño-hoz kapcsolódó rendkívül heves 

esõzések 60 000 embert érintettek Paraguay fõvárosában, 

Asuncion-ban és Concepción, Alberdi, Presidente Hayes, Alto 

Paraguay valamint San Pedro tartományokban.  

UNDP Desaster Protection, 1998. Jan. 8. 

LIMA, 2002 May 9 (AlertNet) – Áprilisban az egyébként 

csendes Piura folyó egy éjszaka alatt tomboló áradattá 

változott. Észak-Peruban több mint 3500 családnak kellett 

elmenekülnie, akik elvesztették otthonaikat és ingóságaikat. A 

tudósok nem tudtak megegyezni abban, hogy a drámai 

idõjárás kapcsolatban ál-e az El Niño-val.  

Forrás: Reuters alert net 

  

  
El Niño alatt a meleg óceáni áramlás nagy 

befolyással van a Föld idõjárására. Az El 

Niño okozhat fokozottabb esõzéseket, 

áradásokat, tomboló viharokat, de 

ugyanúgy szárazságokat és néha pusztító 
tüzeket is.  

Mi irányítja az El Niño-t? 

Amikor nincs El Niño, a tengerfelszín 

hõmérséklete a Csendes-óceán nyugati 

részében 6-8 fokkal magasabb, mint a 

keleti részében. Ezt a hõmérsékletbeli 

különbséget elsõsorban a keleties 

passzátszelek okozzák, amelyek 

végigfújnak a Csendes-óceán trópusi 

területein, a meleg felszíni vizeket 

szállítva keletrõl nyugat felé (a felszíni víz 

fokozatosan melegszik ahogyan mozog 

nyugat felé, mert hosszabb ideig van 

kitéve a Nap melegítõ hatásának).  

 

 

 

2. Tengerfelszín hõmérséklet anomália 

Kattints rá a fenti képre, hogy nagyobb méretben lásd az El 

Niño közben fellépõ tengerfelszín hõmérsékleti anomáliákat! 

A képen nem látszik, hogy mekkora az óceán hõmérséklete, 

de látható, hogy mennyivel melegebb (pirossal) és mennyivel 

hidegebb (kékkel) a tenger El Niño idõszakában, mint 

átlagos állapotában. Amint látható, Dél-Amerikától 

nyugatra, a perui partoknál a víz sokkal melegebb a 

normálisnál.  

Forrás: © clivar.org / Mojib Latif, MPI Hamburg 

  
 

 

 

3. Ez a kép a tengerfelszín hõmérsékletét mutatja abszolút értékben - Celsius fokban és Fahrenheit- fokban – 2003 

novemberében. Kattints a képre a nagyobb felbontáshoz (130 K)! Dél-Amerika nyugati partjainál látható, hogy a 

Humboldt áramlás miatt elég hideg a víz. 2003 õszén nem volt El Niño idõszak.  

Forrás: SSEC University of Madison / Wisconsin 
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Mivel a szél fújja a vizet nyugat felé, a 

tengerszint magassága körülbelül fél 

méterrel magasabb Indonéziánál, mint 

Ecuadornál, ezért, emiatt a 

magasságkülönbség miatt a keleti részen 

a mélyebb szintekrõl hideg víz áramlik fel, 

hogy csökkentse az egyenlõtlenséget (4.a 

kép). Ez a hidegebb, tápanyagban gazdag 

víz nagyon fontos a halászatban. 

[A 4.a és a 4.b képek a Csendes-óceán 

háromdimenziós nézetét ábrázolják, jobb 

oldalt az amerikai, bal oldalt az ausztrál 

kontinenssel.] 

 

 

 

4. a) A Csendes-óceán normális viszonyok között. 
 

El Niño-s években azonban a gyenge 

szelek miatt a meleg víz elfoglalja a 

Csendes-óceán teljes trópusi területét. Ez 

természetesen korlátozza a hideg víz 

feláramlásának hatékonyságát, és a 

váratlan meleg víz miatt radikálisan 

csökken a tengeri hal-és növényvilág. 

Ennél lényegesebb hatás azonban, hogy 

ezek az események a légkört instabillá 

teszik, nagy változásokat okozva ezzel a 

Föld jelentõs részének idõjárásában és 
csapadékában.  

El Niño idõszakok 2-7 évente fordulnak 

elõ.   

 

 

 

4. b) A Csendes-óceán El Niño idõszakban 
forrás: http://www.pmel.noaa.gov 
 

La Nina  

Az El Niño-val összevetve a La Niña (leánygyermek) a Csendes-óceán trópusi 

területeinek középsõ és keleti részén elõforduló, a normálisnál hidegebb tengerfelszínt 
jelenti.  

  

La Niña idején a keleties passzátszelek 

megerõsödnek, és Dél-Amerika nyugati 

partjainál a hideg víz feláramlása 

intenzívebbé válik. A tengerfelszín 

hõmérséklete 4 Celsius-fokkal az átlagos 

alá esik. Ezt anti-El Niño-nak vagy 

egyszerûen „hideg eseménynek” vagy 

„hideg epizódnak” nevezik. A La Niña 

nagyon stabillá teszi a légkört, és közel 

ellentétes éghajlati hatásai vannak, mint 
az El Niño-nak.  

Ez a jelenség durván fele olyan gyakran 

fordul elõ, mint az El Niño. 

 

 

 

4. c) A Csendes-óceán La Niña idõszakban 

forrás: http://www.pmel.noaa.gov 
 

1950 és 1997 között az idõszak 31 %-ában El Niño, 23 %-ában La Niña helyzet volt, a 

fennmaradó 46 %-ban pedig semleges állapot uralkodott. El Niño és La Niña minden 3-

5 évben elõfordul. A történeti feljegyzésekre alapozva az események közötti idõszak 

hossza 2 és 7 év között változik. 1975 óta La Niña helyzet fele olyan gyakran fordult 

elõ, mint El Niño, ennélfogva az El Niño-t általában, de nem minden esetben követi La 

Niña helyzet. A La Niña legtöbbször körülbelül 9-12 hónapig, de elõfordul, hogy két 

évig is tart. 
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A La Niña késõbb vált szélesebb körben ismertté, mint az El Niño, mert a halászatra 

gyakorolt hatása inkább pozitív, mint ártalmas, ezért a La Niña kisebb figyelmet kapott. 

A kutatások az 1980-as években szélesebb körben tapasztalt hatásai után indultak be. 

  
Az El Niño és a La Niña globális hatásai 

Az El Niño és a La Niña globális hatásai leginkább a Csendes-óceán medencéjében és 

az Egyenlítõ mentén érezhetõk. Az események hatásai nagyjából ellentétesek. A lenti 

ábrák az El Niño és a La Niña hõmérsékletre és csapadékra gyakorolt hatásait 
mutatják. 

  

 

 

5. a) Az El Niño megváltoztatja az idõjárást sok helyütt a 

Földön és néhány területen súlyos problémákhoz vezet. 

Felsõ ábra az El Niño december-februári, az alsó pedig a 

június augusztusi idõszakban észlelt hatásait mutatja. 

forrás: http://www.cpc.ncep.noaa.gov 
 

 

 

 

5/b. Felsõ ábra a La Niña december-februári, az alsó 

pedig a június augusztusi idõszakban észlelt hatásait 

mutatja. 

forrás: http://www.cpc.ncep.noaa.gov 
 

 

 

6. Tûzvész Indonéziában, 1997. szept. 30. 

Az 1997 közepétõl 1998 közepéig tartó erõteljes El Niño eset 

okozta az indonéziai tûzvészeket. 

© NOAA / significant event imigary 

  
 

 

A trópusi övezetben a meleg idõszakban a 

zivatartevékenységek keleti irányú 

elmozdulása Indonéziából a Csendes-

óceán közepe felé rendkívüli szárazságot 

okoz Ausztrália északi részén, 

Indonéziában és a Fülöp-szigeteken. Az 

átlagosnál szárazabb körülmények 

tapasztalhatók Afrika délkeleti és Brazília 

északi részén is az északi félteke telén. Az 

északi félteke nyarán az indiai monszun 

esõzések mennyisége kevesebb az 

átlagosnál, fõként India északi részén, 

ahol kedvezõtlen a termés szempontjából. 

A meleg idõszakban az átlagosnál esõsebb 

idõjárás figyelhetõ meg Dél-Amerika 

trópusi részének nyugati partjainál, 

valamint Észak-és Dél-Amerika 

szubtrópusi területein. 

A meleg idõszak telén a közepes szélességek alacsony nyomású rendszerei a Csendes-

óceán északi régiójának keleti felében erõteljesebbé válnak, mint általában. Ezek a 

rendszerek rendkívül meleg levegõt pumpálnak Nyugat-Kanadába, Alaszkába és az USA 
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legészakibb részeire. A Mexikói-öbölben és az USA délkeleti partjainál is erõsödnek a 

viharok, az átlagosnál csapadékosabb idõjárást eredményezve azon a területen.  

Jelenleg még nem találtak Európára gyakorolt, a fentiekhez hasonló, nyilvánvaló 

hatást. Ez nem azt jelenti, hogy az El Niño és a La Niña nem befolyásolja Európa 
idõjárását, de ezen folyamatok között a kapcsolat nem annyira erõs. 

  

                     Nap, Hold, szivárvány 

      Rövidtávú elõrejelzés a Nap, Hold, szivárványok, felhõk,                    
égbolt stb. segítségével 

Néhány, tapasztalatokon alapuló idõjárási ismeretet kiválasztottunk a 

természeti jelenségek körébõl, mint például: az ég színe, gyûrûk a Hold körül és 

az állatok viselkedése. A gazdák megfigyelték a felhõk mozgását, az ég színét, 

hogy tudják, mikor vessenek, és mikor arassanak. A tengerészek feljegyezték a 

szélfordulásokat és megfigyelték a hullámmozgásokat mint a változás jeleit. Az 

esetek többségében azonban azoknak az elõrejelzéseknek van esélyük a jobb 

beválásra, amelyek napi változásokra vonatkoznak, és általában az ég színe, 

felhõk mozgása vagy a szél megváltozása alapján következtetnek az 
elkövetkezendõ idõjárásra. 

Nézzünk néhány nagyon-nagyon régi népi megfigyelést, ami a Naphoz és a Holdhoz, 

szivárványhoz, felhõkhöz stb. kapcsolódik, egy rövid magyarázattal, hogy miért is 

alkalmazhatóak. 

 

 

  

  

 

 

1. Hajnal az Alpokban 

 

forrás: www.edenpics.com 
 

 

Ég - "Vörös ég éjjel, tengerész indulj el! Vörös ég 
reggelre, ne szállj tengerre!" 

Mikor a nyugati égbolt különösen tiszta, gyakran 

figyelhetünk meg vörös naplementét. Ez annak 

köszönhetõ, hogy az alábukó Nap sugarai egyre 

hosszabban haladnak az alsó légrétegeken, ami sókat, 

port, füstöt és egyéb szennyezõanyagokat tartalmaz. 

Ezeken a részecskéken a rövidebb hullámhosszú 

fénysugarak szóródnak (az ibolya és a kék 

fénysugarak, például ezért kék az ég), csupán a 

nagyobb hullámhosszúak, amik áthatolnak (a 

narancs és a vörös). Ha egy terület fölött magas 

légnyomás található, ott leszálló légáramlatok 

dominálnak. Ez a leszálló légmozgás a szennyezõ 

anyagokat a földfelszín közelében tartja, és ezáltal a 

naplemente még vörösebb a szokásosnál. Ez lehet a 

"Vörös ég éjjel". 

Az északi félteke közepes szélességein az idõjárást alakító rendszerek legtöbbször 

nyugat felõl érkeznek. Miután a magas légnyomás általában jó idõt hoz, az ilyen 

típusú vörös naplemente jelzi hogy, tiszta idõ közeleg, tehát "tengerész indulj el". 

Ha az ég reggel vörös a keleti égbolton, ugyan azon okból, mint ahogy a fentiekben 

olvashattuk, a magas nyomású terület már nagy valószínûséggel elhaladt 

nyugatról keletre, amit alacsony légnyomás fog követni. Az alacsony légnyomás 

általában felhõket, esõt vagy vihart hoz, így ez egy figyelmeztetés a tengerészek 



számára. 

 

  

  

 

 

3. forrás: http://27.77.76.160/index.html 
 

 

Hold - "Ha a Hold arca elpirul, hamarosan esõ 
hull."  

Ezt mondják nagyon helyesen a délnyugaton (USA) 

élõ zuni indiánok. A vörös szín a por megjelenésének 

köszönhetõ és megelõzi a frontot, ami nedvességet 

hoz. 

 

 

4. forrás: http://24.77.76.160/index.html 
 

 

Hold - "Fényes Hold fagyot hoz." 

Ha a légkör tiszta, a földfelszín gyorsabban hûl le, 

mivel a hõ kisugárzás révén távozik. Ha nincsen 

felhõtakaró, ami visszatartja a hõt, akkor a nap 

folyamán a talajban abszorbeált hõ kisugárzódik az 

ûrbe. Ha a hõmérséklet elég alacsony ezeken a derült 

éjszakákon, és nincsen szél sem, fagy is kialakulhat. 

 

 

 

  

Szivárvány - "Reggeli szivárvány, jelzi, mi vár 

ránk." 

Reggel, mikor a Nap a keleti égbolton látható és a 

zápor nyugat felõl érkezik, a szivárvány is a nyugati 

égbolton alakul ki. Mivel az északi félteke közepes 

szélességek idõjárását meghatározó képzõdmények 

fõleg nyugatról kelet felé mozognak, ezért a reggel 

kialakuló szivárvány közelgõ esõt, míg a 

naplementekor kialakuló pedig az esõ végét, tiszta idõt 

jelez. 

 

  

 

 

 

5. forrás: http://24.77.76.160/index.html 
 

Csillagok - "Ha a csillag kacsintva megáll, majd mindenki sárban botorkál." 

Mikor befelhõsödik az ég, a csillagok a derült terület fölött és a felhõk mögött 

változó fényességgel világítanak. A növekvõ felhõzet az esõ valószínûségét is 

megnöveli. 

 

  

 

 

 

Felhõk – "A felhõk magasabban szállnak, az 

emberek jobb idõt várnak."  

Magasabb felhõk szárazabb levegõt és magasabb 

légnyomást jeleznek. Mind a két dolog száraz idõt 

jelent. 
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6. forrás: 

freestockphotos.com 
 

Köd – „Ha a füst leszáll, a jó idõ elszáll.”  

A vihar elõtti függõleges feláramlás és a magas 

nedvességtartalom a kéményekbõl vagy a nyílt 

tüzekbõl származó füstöt gyorsan felemeli, majd lefelé 

mozgatja spirál alakban a vihar kezdetén. 

                                 Növények és állatok 

              Rövidtávú elõrejelzés növények és állatok segítségével 

  

Segíthetnek az állatok és a növények megjósolni az idõjárást vagy más 

természeti eseményt? A népi hagyomány szerint igen - és ezzel némely esetben 

a természettudósok is egyetértenek. 

A kutyák és a macskák közismertek arról, hogy tudják, mikor közeleg tornádó 

vagy földrengés. Esõ vagy havazás elõtt a madarak korán elülnek és többet 

esznek, valamint a malac és a mókus több törmeléket gyûjt, hogy elszigetelje 

magát a hidegtől. 

A növények és bizonyos gombák, képesek 

pontosan elõrejelezni, hogy csapadékos vagy 

száraz idõ lesz-e. A tyúkhúr, a gyermekláncfû, 

az apró szulák, a vad indigó, a lóhere és a 

tulipán mind összecsukja szirmait az esõ elõtt. 

Egyes gombafajták, esõ elõtt kinyílnak, és 

száraz idõben összecsukódnak. A gombák, 

éppúgy, mint a moha és a moszatok, nedves 

idõben elszaporodnak. A partmenti sziklákon 

lévõ moszatok nedves idõben a magas 

páratartalom miatt nagyobbnak és fiatalabbnak 

tûnnek. 

 

 

 

 

 

1. Gyermekláncfû 

forrás: 

http://www.flowersandfauna.com/dandelionphotos.htm 

   
 

Nézzünk néhány nagyon-nagyon régi népi megfigyelést, ami az állatokhoz és a 

növényekhez kapcsolódik, egy rövid magyarázattal, hogy miért alkalmazhatóak. 

 

 

 

 

 

  

 

Macska - "Ha a macskák nyalják magukat, szép idõ 
van."     

Szép idõben, amikor a relatív páratartalom alacsony, 

elektrosztatikus töltések (sztatikus elektromosság) 

keletkezhetnek a macskán, amint más tárgyhoz 

hozzáérnek. A macskák szõre könnyen veszít 

elektronokat, így a macskák könnyen pozitív töltésûvé 

válnak. 

Amikor a macska nyalogatja magát, a nedvesség 

révén szõre vezetõképessé válik, így a töltések 

elhagyhatják a macskát. Magas nyomásnál, tiszta 

idõben a száraz levegõ lefelé süllyed. Alacsony relatív 

páratartalomnál a macska szõre jobb szigetelõ. Sok 

macska nem szereti, ha hideg idõben, amikor 

alacsony a párataralom, simogatják, mert elegendõ 

töltés keletkezik ahhoz, hogy kis szikrákat okozzon, 



2. forrás: 

http://www.thepetprofessor.com/ 

  

ami ingerli õket, (és a simogatót is). 

  

Tücskök - A tücskök pontos hõmérõk; 

gyorsabban ciripelnek, ha meleg van 
és lassabban, ha hideg van.   

Rendkívüli módon pontosak. Számold a 

ciripelésüket tizennégy másodpercig, 

majd adj hozzá negyvenet, és 

megkapod annak a helynek a 

hõmérsékletét Fahrenheit fokban, ahol 

a tücsök van. 

  

  

 

 

 

3. Tücsök 

forrás: 

http://hortipm.tamu.edu/pestprofiles/other/cricket/cricket.html 

 

 

 

 

 

 

4. forrás: http://free-stock-photos.com/ 
 

 

Legyek – "A legyek esõ elõtt jobban csípnek."  

Ez a szabály nem mindig érvényes, de a rovarok 

jobban szállnak az emberre nedves idõben, amikor a 

repülés nehezebb. A hõség miatt az ember izzad, s ez 

által még kívánatosabb célponttá válik. E két ok, 

valamint az erõsebb testszagkibocsátás, amit az 

alacsonyabb légköri nyomás okoz, világosan mutatja 

azt a szabályt, hogy a legyek és a rovarok közvetlenül 

esõ elõtt bosszantóbbak, mint máskor. 

 

 

  

  

Tehén - "A tehén, ha farkát nyugatra csapja, a jó 

idõt elõcsalja; A tehén a farkát, ha keletre veti, a 
rossz idõt hirdeti." 

Ez az új-angliai mondás sok igazságot tartalmaz, 

amikor az állat legel a farkát a szél irányába tartja. Ez 

azonban ösztönös, az állat vagy szagolja a közeledõt, 

ha az a szél irányából jön, vagy látja, ha az 

szélárnyékból közeledik. Mivel a keleti szél esõt, a 

nyugati meg jó idõt hoz, a legelészõ állatok farka az 

idõjárás elõrejelzõjévé válik. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. forrás: 

http://www.thepetprofessor.com/ 
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6. forrás: www.edenpics.com 

 

 

Sirály - "Sirály, sirály, ha parton ülsz, az esõ 

közelgõ, hisz közelbe jössz."  

Általánosságban szólva a madarak többsége alacsony 

légnyomás esetén megpihen, nem úgy, mint magas 

nyomás esetén. Hurrikán elõtt madarak serege ül el. 

Talán az alacsony légnyomás, vagy a kis légsûrûség 

az, ami a repülést nehezebbé teszi; illetve a kisebb 

függõleges légmozgás szintén meghatározó lehet a 

madarak számára, hogy ezen idõszak alatt 

megpihennek. 

  

  

Levelek - Amikor a levelek a fonák részüket 

mutatják, esõ lesz.  

A fák növekedésük alatt többször lehullajtják 

levelüket. A lehullott levelek elhelyezkedését a talajon 

az uralkodó szél határozza meg. Amikor viharos szél 

fúj (ami természetesen nem uralkodó), az 

összehalmozott levelek a világosabb, fonák oldalukat 

mutatják. 

  

  

 

 

 

7. forrás: 

http://www.freefoto.com/index.jsp 
 

 

 

  
 

 

Pimpinella (földitömjén) - "Tikszem, tikszem, 

mondd csak meg nekem, szép idõnk lesz-e vagy 

sem. Szív nem tudja, nyelv nem képes hirdetni, 
hogy mily erényes."  

Mikor a relatív nedvesség eléri 80%-t, a mocsári 

pimpinella összezáródik. Más szavakkal az élénkvörös 

pimpinella kinyílik, amikor napos az idõ, és 

bezáródik, ha esik. 

 

 

 
8. Mocsári pimpinella 

forrás: Cornell University, Department of Plant Pathology, Itacha, NY 14863 

http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/ 
 

 

 

 

  

                             Hosszutávú előrejelzés 

  

A legtöbb természeti elõrejelzési mód rövid távra szól. Léteznek azonban 

hosszútávra érvényes népi megfigyelések is, de a legtöbbjüknek nincsen 

javascript:FensterZeigen('/media/archive/3686.jpg','','600','416')
javascript:FensterZeigen('/media/archive/3689.jpg','','600','400')


meteorológiai alapja. Néhány közülük pontosabb a többinél, de mindegyikük 

vitatott.  

Általánosságban hosszú távra szóló megfigyelést még nehezebb találni, mint 

rövid távra: a hosszú távra szóló idõjárási ismeretek erõsen különböznek 
vidékenként, mivel jobban függnek a régió éghajlati jellemzõitõl. 

 

 

1. Sündisznó 
 

 

Február 2. 

Kevés olyan, hosszútávú népi megfigyelés van, 

amely sok országban megtalálható. Az egyik 

ilyen február 2.-hoz, Gyertyaszentelõ 
Boldogasszony ünnepéhez kötõdik: 

Egy régi angol dal szerint: 

 

 

2. Barnamedve 
 

 

„Gyertyaszentelõ, ha fénylõ, 

A tél még újra eljõ. 

Gyertyaszentelõ esõje, 
kora tavasz hírnöke." 

A németek feltehetõen ezt a szokást a római légiók 

közvetítésével, az északi hódítás során ismerték meg, 

majd átvették és arra a következtetésre jutottak, hogy 

ha a nap kisüt Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján, 

akkor egy bizonyos állat, a sündisznó meglátná az 

árnyékát, s ebbõl még hat hét rossz idõ jósoltak, amit 
"Második Tél"-nek is neveztek. 

Számos országban úgy tartják, hogy február 2.-án 

elõjönnek az állatok, hogy megállapítsák, milyen idõ van. 

 

 

3. Mormota 
 

 

Magyarországon például a barnamedve árnyékát figyelik, 

míg az Egyesült Államokban az úgynevezett Mormota 

nap nagyon népszerû hagyomány. 

 

„Ha a mormota meglátja az árnyékát, 
még hat hétig fog tartani a tél.” 

A mormotához kötõdõ elõrejelzés pontossága alacsony. 

Egy elemzés szerint a télre vonatkozó elõrejelzések csak 

39 %-ban viszonyulnak helyesnek. 

  



Nyári esõ jelei 

A nyári esõkhöz kapcsolódik egy másik általánosan 

ismert idõjárási rigmus, mely idõben országról országra 
különbözik. 

„Ha június nyolcadikán esik, 
esõs aratás következik.” 

Franciaországban úgy tartják, hogy Szent Medárd (június 

8.) ünnepének idõjárása meghatározza, hogy a 

rákövetkezõ heteken esni fog vagy szárazság lesz. Ha 

esik, akkor még négy-öt hétig fog esni, vagy az esõ 

szénagyûjtés idejére tér vissza. Norvégiában és 

Magyarországon is úgy tartják, hogy ha június 8.-án 

esik, akkor még negyven napig esik. Flandriában ez a 

nap július 6.-a, Szent Godelive ünnepe, Németországban 

pedig az ún. hétalvók napja, június 27.-e. 

 

 

 

  
 

„"Hétalvók" napján, ha esik, még hét hétig esik." 

Angliában július 15.-e, Szent Swithin Napja az a nap, amikor az emberek a hagyomány 

szerint az idõjárást figyelik, ugyanis amilyen az idõ Szent Swithin Napján, olyan lesz a 

következõ negyven napon át. 
Az alábbi idõjárási-verset Erzsébet kora óta a Brit-szigeteken mindenütt jól ismerik. 

„Szent Swithin napján ha esik 

Negyven napig mindig esik 

Szent Swithin napján ha nincs esõ 

Negyven napig nem is jõ." 

Ezek a nyári esõkre vonatkozó népi megfigyelések többé-kevésbé az esetek 70 %-ban 
helyesek.  

  

                                                                                  

  

                               

                                 Hirtelen árhullám (flash flood) 

Az áradások a természeti csapások között az egyik leggyakrabban elõfordulóak, 

az általuk okozott kár is a legnagyobbak közül való. A természeti csapások által 

okozott károk mintegy 90 %-a áradásokból származik (az aszálykároktól 
eltekintve).  

A Föld településeinek nagy részét az áradás valamilyen formája sújthatja.   
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              áradás            villámlás            tornádó    hurrikán       

   
 

   

 
1. Az árvizek az USA-ban 

majdnem kétszer annyi 

embert pusztítanak el évente, 

mint a tornádók és a 

hurrikánok együttvéve! 

Forrás: 

http://www.erh.noaa.gov/ 

er/cae/svrwx/flood.htm 

  

Az 1988-tól 1997-ig terjedõ tízéves periódus alatt az USA-ban évi átlagban az áradások 

3,7 milliárd dollár kárt okoztak. Hosszú távon (1940-1999) átlagosan 110 ember hal 

meg évente áradásokban, elsõsorban a hirtelen árhullámban. Például, 101,6 mm 

csapadék hullott kevesebb, mint két óra alatt 1990. június 14-én Shadyside-ban (Ohio 

állam), ami 9 méter magas árhullámot okozott. Ennek következtében 26 ember halt 

meg, és mintegy 6-8 millió USD kár keletkezett. 

  

A hirtelen árhullám a csapadékhullás 

után 6 órán belül keletkezhet, de 

olyankor is, ha a víz áttöri a gátakat, 

töltéseket, esetleg jég- vagy egyéb 

hordaléktorlaszok átszakadnak, az így 

kialakuló hirtelen árhullám az 

embereket készületlenül érheti. Nem 

mindig kerül vészjelzés kiküldésre, hogy 

ezek a halálos, nagyon gyorsan 

bekövetkezõ áradások közelegnek. Így a 

hirtelen árhullám kialakulására 

alkalmas területeken fel kell készülni a 

személy- és vagyonvédelemre. A hirtelen 

árhullám kialakulásának bármely jelére 

azonnal és gyorsan magasabb 

területekre kell húzódni. 

 

 

 

2. forrás: http://www.dd.org/~tale/ 

minden-flood/page3/ 

  
 

Ha a vihar intenzív csapadékhullással párosul, az esõvíz a vízmosásokban, 

hasadékokban, vagy kisebb patakok medrében sebesen mozgó folyóvá alakul. Hirtelen 

árhullám kevesebb, mint egy perc alatt kialakulhat, mégis elegendõ energiával 

rendelkezhet ahhoz, hogy járdarészeket, házakat stb. elsodorjon. Városokban a 

természetes felszínt átalakították, lefedték, a talajfelszín helyett utak, parkok és 

betonnal burkolt területek alakultak ki, amik nem képesek elnyelni a csapadékvizet, 

ami az úgynevezett városi áradásokhoz vezet. A városi felszín a csapadékvíz lefolyását 

(az adott területrõl való elvezetését) 2-6-szorosára növeli az eredeti állapothoz 

viszonyítva. A városi áradások során az utcák sebes folyókká válnak, míg az alagsorok, 

aluljárók halálos csapdákká válhatnak, ha megtelnek vízzel.  

  



 

 

3. Venezuela – Sárfolyam és komoly erózió 

Venezuela északi partjainál (1999 decembere) 

Forrás:  http://earth.esa.int/applications/ 

dm/GSP/venezuel.htm 
 

 

 

 

4. Váratlan heves csapadék hullott Venezuela északi részén 

egy hétig (1999. december 12-16.), nagy talajcsuszamlásokat 

és áradásokat okozva. 

A váratlan esõzés komoly környezeti 

károkat okozott a földcsuszamlásokkal 

(tengerparti földcsuszamlások, növények, 

fák törtek ketté, az elkövetkezõ árvizekre 

érzékeny területek száma nõtt …). A 

csapadékhullás több héten át folytatódott, 

januárban és februárban, további 

földcsuszamlásokat és árvizeket okozva. 
 

  
 

  

Az áradásban sok tényezõ játszik szerepet. Két kulcseleme a csapadék intenzitása és a 

csapadék idõtartama. Intenzitás alatt a csapadék hevességét értjük, az idõtartama 

alatt pedig, hogy mennyi ideig tartott. A domborzat, talajviszonyok és a felszín borítása 

(növénytakaró, annak formái, mûvelt mezõgazdasági terület, városias környezet stb.) 

szintén jelentõs szerepet játszik. A legtöbb hirtelen árhullám lassan mozgó zivatarokból 

alakul ki, esetleg úgy, hogy a zivatarok ismételten átvonulnak egy adott terület felett, 

vagy hurrikánokhoz, trópusi viharokhoz, heves frontális tevékenységhez kapcsolódó 

csapadékokból. Az árvizek lehetnek lassan vagy gyorsan kialakulóak , de általában 
néhány óra vagy nap alatt fejlõdnek ki.  

A hirtelen árhullámok sziklákat görgethetnek, fákat csavarhatnak ki, épületeket és 

hidakat sodorhatnak el, új medreket vághatnak. A vízszint gyors növekedése elérheti a 

10 m-t, vagy többet is. A hirtelen árhullámokat okozó esõk elõsegítik a katasztrofális 

sárlavinákat. 

Az áradások veszélyességét az is mutatja, hogy mindössze 15 cm magas, gyorsan 

mozgó víz már ledönthet embereket a lábukról, az autókat mintegy 60 cm-es víz pedig 

már elmozdítja. 

  

                          Folyami árvízek 

  

Az árvizeknek sok fajtáját különböztetjük meg: 

  



Folyami árvizek 

A folyók mentén természetes és elkerülhetetlen, 

hogy árvizek keletkezzenek. Vannak évszakos 

gyakorisággal történõ árvizek, például téli vagy 

tavaszi esõk idején, amikor a hótakaró is 

olvadásnak indul, a folyómeder túlságosan 

gyorsan telik meg vízzel. Viharokból, 

frontrendszerekbõl származó heves esõzések is 

okozhatják a folyók áradását. 

 

Tengerparti áradás 

Hurrikánok, trópusi viharok, vagy a nyílt tengerek 

feletti alacsony légnyomások következtében 

keletkezhetnek olyan erõs szelek, amelyek az 

óceánok vizét a szárazföldre kinyomják, és nagy 

áradásokat okozhatnak. A magas vízszint 

elvághatja a menekülés útját. A tengerparti 

áradást okozhatja tengerár is, amit cunaminak is 

neveznek. Ezt néha szökõárként is emlegetik. 

Ezeket a hullámokat földrengések vagy vulkáni 

tevékenység váltja ki.  

 

 

 

1. A Mississippi áradása 

forrás: http://www.umesc.usgs.gov/ 

flood_2001/surface.html 
 

Városi árvíz 

Amikor a földfelszínt vagy erdõket utakká és 

parkolókká alakítják, egyúttal megszüntetik 

annak csapadékbefogadó képességét. A 

városiasodással 2-6-szorosára megnõ az adott 

területrõl elvezetett csapadékvíz mennyisége, ha 

a természetes körülményekkel hasonlítjuk össze. 

Az áradás alatt az utcákon sebes ár hömpölyög, 

és elönti a pincéket, alagsorokat, sokszor 

emberek halálát is okozva. 

  

 

 

 

2. Városi árvíz 

forrás: www.crh.noaa.gov 
 

Hirtelen árhullám  

Lásd az Enciklopédia ’Hirtelen árhullám’ részénél.  

 

 

Jégtorlasz 

A zajló jég természetes vagy mesterséges 

akadály elõtt feltorlódhat, és jelentõs mértékben 

akadályozhatja a víz áramlását. 

 

 

 

 

 

3. Jégtorlasz a Hudson folyón 

forrás: http://www.erh.noaa.gov/ 

er/aly/photos/photo.htm 
 

 
  

Leggyakoribb árvizek a folyami árvizek 
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Az erdõ hatása az árszint növekedésére 

meglehetõsen nagy. Az erdõirtások 

növelik a felszíni lefolyást, ennek 

következtében a talajeróziót és így 

csökkentik a talaj víztározó kapacitását. A 

területhasználat és infrastruktúra fontos 

tényezõk a vízszint maximumának 

emelkedésében, és felelõsek a magas 

lefolyási csúcsok gyakoriságának 

növelésében. 

 

 

 

4. Gátszakadás a Tiszán, 2001 
 

A folyami árvíz jellemzõit rövidtávon módosíthatja az erdõkkel kapcsolatos emberi 

tevékenység, a szántás és alagcsövezés, az útépítés és a talaj tömörítése. Az erdõirtás 

vitatható hatása ellenére a fatelepítés marad az árvíz hatásainak egy javasolt 

helyreállítási módszere. 

A mezõgazdasági mûvelés minden változása kimutathatóan módosítja az árvizek 

elõfordulását és az egykor extenzív füves táj felszántása növeli néhány folyó 

medencéjének árvíz-potenciálját. A vegetáció kiirtása, vagy alacsonyabb 

evapotranspirációjú és intercepciójú növényzettel való felváltása növeli a lefolyást és 

csökkenti a vízraktározást.  

A jövõre vonatkozólag a Kormányközi Éghajlatváltozási Bizottság (Intergovermental 

Panel of Climate Change, IPCC) aktuális beszámolója szerint a XXI. században a 

növekvõ intenzív csapadékesemények miatt (aminek a bekövetkezte nagyon 

valószínû), növekvõ árvíz, talajcsuszamlás, lavina és sárlavina károkkal kell számolni.  

A közelmúlt nagy árvizei felgyorsították az árvízmodellezés fejlesztését Európában. Az 
okozott károkat az alábbi táblázat mutatja: 

  

 

 

  
 

 

 

5. A németországi károk összesítése  

Jonathan Conway szerint   

 

forrás: http://www.facworld.com/ 

FacWorld.nsf/doc/euflood/$file/floode

u2.pdf 

De az ’Évszázad áradása’ az Elbán volt 2002-ben. Az Érchegység egyes részein (ez a 

hegység Németország Szászország tartománya és a Cseh Köztársaság között fekszik) 

több, mint 300 mm csapadék esett egy nap. A szélsõségesen sok csapadékot nagyon 

gyors vízszint növekedés kísérte az Elba mellékfolyóin, különösen az Érchegységbõl 

észak felé folyókon. Ennek következtében az Elba vízszintje olyan magas szintet ért el, 

amit évszázadok óta nem mértek. Az augusztusi árvíz által okozott teljes gazdasági kár 

(Cseh Köztársaság 3 milliárd EUR; Ausztria 3 milliárd EUR; Németország 9,2 milliárd 

EUR) új európai rekord az árvízi károk között. 
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6. Az Elba áradása Elster közelében (balra) és az elárasztott utcák Meissenben (jobbra). 

Fénykép: M. Zebisch, TU Berlin. 

forrás: http://www.uni-frankfurt.de/~jrapp/centuryflood.pdf 

             

                         A zivatarok típusai 

Egycellás zivatar 

  

Egyes zivatarok csak egy cellát 

tartalmaznak, amely egész életciklusában 

megmarad, és úgy oszlik fel, hogy új cella 

nem keletkezik. Az igazán egycellás 

zivatarok ritkák, mert még a 

leggyengébbek is több cellás feláramlás 

eredményei. Az egycellás zivatarok 

meglehetõsen rendszertelenül 

szolgáltatnak rövid, heves eseményeket, 

mint a jégesõ, heves csapadék vagy 

esetleg gyenge tornádók (bár lehetséges, 

hogy az ismereteink nem elegendõek). 

 

 

 

1. egycellás zivatar 

forrás: http://ww2010.atmos.uiuc.edu/ 

(Gh)/guides/mtr/svr/type/sngl/ovr.rxm 
 

  

Többcellás zivatarok 

  

 

 

  
 

 

Zivatarok gyakran csoportosulnak, együtt 

mozognak, mintha egy egységes rendszer 

lenne, közben minden cella az 

életciklusának különbözõ szakaszában 

van. Általában ezek a zivatarok erõsebbek 

az egycellásaknál, de lényegesen 

gyengébbek a szupercellánál. (Az ábrán 

balról jobbra látható a tornyosuló 

kumulusz, majd az érett és végül a 

feloszló állapot.)   

javascript:FensterZeigen('/media/archive/3111.jpg','','620','347')


 

 

  
 

 

Ellentétben az egycellás zivatarokkal, a 

többcellásak több órán át tarthatnak, nagy 

jégesõket, pusztító szeleket és hirtelen 

árhullámokat, valamint különálló 
tornádókat okozva. 

 
2. forrás: www.srh.weather.gov 

  

 Többcellás vonal (Instabilitási vonal, squall line) 

Néha a zivatarok egy vonal formába rendezõdnek, ami oldalirányban többszáz 

kilométerre terjedhet ki. Ezek a vonalak, ’squall line’-ok hosszabb idõn, több órán 

keresztül fennmaradhatnak, és nagy kárt okozó szél, illetve jégesõ kísérheti õket. Az 

instabilitási vonal nem más, mint sorba rendezõdött zivatarok, amelyeknek egy közös 

emelõ mechanizmusuk van. Az emelõ mechanizmusok sávokban fordulnak elõ. Az esõ 

által hûtött levegõ, vagy ’lökési front’ az instabilitási vonal alól úgy terjed ki, mintha 

egy kis hideg front lenne, folytonosan emeli a meleg nedves levegõt, ami a zivatart 

látja el energiával. A sávokba szervezõdött emelõ mechanizmusokra példa a front, a 

nagy kifutó szelek, gravitációs hullámok stb.  

  

A klasszikus instabilitási vonal vagy a 

hidegfront vagy száraz vonal határa elõtt, 

vagy azzal párhuzamosan fejlõdik ki. A 

zivatarok elõször ott fejlõdnek ki, ahol a 

nedvesség, instabilitás és felemelõ erõ 

kombinációja a legkedvezõbb. A zivatar 

folytatja fejlõdését, és új cella kezd 

kialakulni (általában dél és kelet felé). (Az 

ábrán felülrõl láthatjuk az instabilitási 

vonalat. Világoskék színû a gyenge, 

közepesen erõs kék a mérsékelt, míg 

sötétkék a heves esõ. A heves esõzések 

területe szinte összefüggõ vonalat alkot. A 

sárga nyilak a kifutó szelet, míg a kék front 

jele a kiáramlás határát, a lökési frontot 

mutatja.) 

 

 

 

  
 

Az instabilitási vonal önfenntartó a kifutó 

szél okozta feláramlás következtében. 

Ameddig instabilitás és nedvesség van 

jelen az instabilitási vonal elõtt, addig az 

instabilitási vonal elõre mozog. Gyakran, a 

vonal hosszában, annak elején, alacsony 

szintû boltozatszerû felhõzet alakul ki, amit 

peremfelhõnek is hívnak. Lökéses, néha 

romboló kifutó szél horizontálisan, a talaj 

mentén ezen peremfelhõk mögött terül el. 

 

 

 

3. Az instabilitási vonal vázlata (felül) és fényképe (alul). 

forrás: www.srh.weather.gov  
 

A heves leáramló szelek okozzák a legnagyobb veszteségeket, bár elõfordulhatnak 

golflabda nagyságú jegek és nagyon nagy sebességû széllökések. Hirtelen árhullámok 

keletkezhetnek, ha az instabilitási vonal lelassul, vagy megáll, és a zivatarok a vonal 
mentén mozogva többször áthaladnak ugyanazon terület felett. 

 
A szupercella zivatarok 

Szupercella zivatarok az egycellás zivatarok speciális esetei, amelyek hosszú idõn át 

(sok-sok órán át) képesek megmaradni. Ilyen jelenségek a felelõsek szinte minden 
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jelentõsebb tornádóért az USA-ban, és a legtöbb olyan jégesõért, amelyben 

golflabdánál is nagyobb jégszemek estek. Szupercellák szélsõségesen nagy szeleket és 

hirtelen árhullámokat is okoznak. 

 

 

4. forrás: www.srh.weather.gov 
 

 

 

 

  
 

Általában spirálszerûen felfele mozog a 

levegõ (az északi féltekén általában az 

óramutató járásával ellentétesen 

keringve), ami nagyon nagy függõleges 

szerinti sebességváltozásokat, 

úgynevezett függõleges szélnyírásokat 

okoz. Ilyen esetekben a szél változtatja 

az irányát, és sebessége a magassággal 

együtt növekszik. 

 A szupercellák kialakulása 

szempontjából a legkedvezõbb feltétel 

az, ha a szél iránya a magassággal az 

óramutató járása szerint változik. 

Például, ilyenkor lehet, hogy a talaj 

mentén déli szél fúj, míg 4500 m 

magasban már nyugati. A szupercella 

alatt a vihar forgó mozgása gyakran 

látható. 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fő szélrendszerek 

       A fõ szélrendszerek, a passzátszelek és monszunok 

A fõ szélrendszerek 

Az éghajlati rendszer fõ befolyásoló tényezõi a beesõ napsugárzás, az óceánok 

és a szárazföldek eloszlása, elhelyezkedése, a Föld forgása és a domborzat. A 

legtöbb napenergia az egyenlítõi övbe érkezik. Az egyenlítõi szélcsendes övek 

az Egyenlítõ körül, attól egy kicsit északra tolódott központtal, a passzát szelek 

két öve között találhatóak (lsd. késõbb). 

 

 

1. A forgó Föld – A globális cirkuláció 

forrás: A Michigan-Ann Arbor Egyetem honlapja, a 

Geológiai Tudományok Tanszéke 
 Az ábrán felülrõl lefelé láthatjuk a sarki 

magasnyomású területet, ahonnan a sarki 

keleties szelek fújnak, majd a poláris front 

következik. Ettõl délre helyezkedik el a 

nyugati szelek öve, majd a térítõ. Ezután a 

felszín közelében az északkeleti passzátok 

fújnak, az egyenlítõi szélcsendes övig. Ez 

a függõleges metszetben zárt légkörzés 

kapta a Hadley cella nevet. A déli féltekén 

még látható a délkeleti passzátok öve.  
 

 

Az egyenlítõi övbe érkezõ nagy 

mennyiségû napenergia a kontinenseket 

és az óceánokat melegíti. A melegedés 

következtében a meleg, nedves levegõ 

felemelkedik, ezáltal a légnyomás 

lecsökken. A növekvõ felhõzet, magas 

légnedvesség, gyenge változó irányú szél 

hatására különbözõ formájú, heves légköri 

jelenségek fordulnak elõ, úgy mit viharok 

és instabilitások. A hurrikánok is ebbõl a 

régióból származnak. A szélcsendes 

övekben idõnként abszolút szélcsend áll 

be, a vitorlás közlekedést napokra vagy 
hetekre megbénítva.  

Az Egyenlítõnél felemelkedett levegõ a 

térítõknél süllyed le. Ennél a két övnél 

gyenge a szél és forró, száraz idõjárás 

uralkodik. Fõképpen az óceánok felett 

találhatóak meg, mindkét félgömbön a 

30° szélesség körül. A Nap évi járásának 

megfelelõen észak-déli irányban mintegy 

5°-ot változtatják helyüket. 

A süllyedõ levegõ eléri a földfelszínt, és az Egyenlítõ felé halad mint az uralkodó passzát 

szél, vagy a sarkok felé halad mint nyugatias szél. Ezt az övet az északi féltekén 

Ráktérítõnek, a déli féltekén Baktérítõnek nevezik. Az angol nyelvterületen élõ ’lovak 

szélessége’ elnevezés azoknak az idõknek az emléke, amikor a spanyol vitorlások 

lovakat szállítottak a Nyugat-Indiai szigetekre. A hajók gyakran sokáig vesztegeltek a 

nyílt óceánon ezeknél a szélességeknél, ami jelentõsen megnyújtotta az utazás idejét. 

Így vízhiány lépett fel, ezért a lovakat a tengerbe dobálták. 
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Passzát szelek 

Az Egyenlítõnél a levegõ 

magasra emelkedik, elindul a 

sarkok felé, és visszasüllyed a 

felszínre a térítõknél, és a 

felszín közelében újból az 

Egyenlítõ felé halad. A 

térítõktõl az Egyenlítõ felé 

haladó felszínközeli 

légáramot, amelyet a Coriolis 

erõ eltérít, északkeleti az 

északi, és délkeleti a déli 

féltekén, passzát szélnek 

nevezzük. Ez azt jelenti, hogy 

mindkét féltekén keletrõl 

nyugat felé fúj, az Egyenlítõ 

irányába. Néha a passzát 

szeleket egyszerûen keleties 

szeleknek hívják, függetlenül 

attól, hogy melyik féltekén 

találhatók. Az angol 

szóhasználatban ezek a 

’kereskedelmi szelek’, mert a 

kereskedelmi hajók ennek 

segítségével jutottak el az 
Újvilágba.  

  

 

  

 

 

 

 
2. Globális cirkuláció 

Forrás: San Francisco Állami Egyetem (SFSU) honlapja 

 

 
 

Az ábrán felülrõl lefelé láthatjuk a sarki magasnyomású területet, ahonnan a sarki 

keleties szelek fújnak, majd az alacsony nyomású poláris front következik. A légkör 

függõleges metszetében itt található a ciklonális frontális felemelkedés, ennek 

következtében ez egy csapadékos terület. Ettõl délre helyezkedik el a nyugati szelek 

öve, majd a térítõ. A térítõn magas nyomás uralkodik, ezért itt leszálló áramlás 

található, és a párolgás az uralkodó hidrológiai folyamat, ezért ez a régió száraz. 

Ezután a felszín közelében az északkeleti passzátok fújnak, az egyenlítõi 

szélcsendes övig. Az ITCZ jelzi a Trópusi Konvergencia Zónát (Intertropical 

Convergence Zone), ahol az ÉK-i és DK-i passzátok találkoznak. Itt az erõs emelõ 

hatás miatt viharok, hurrikánok keletkezhetnek. Itt alacsony légnyomás uralkodik, 

és jelentõs csapadék hull. A déli féltekén hasonló a helyzet, ugyanazok az övek 

találhatók meg, mint az északin. 
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3. A kontinensek hatása – monszun 

© 1996 EarthBase/Liaison Agency. Minden jog fenntartva.  

Fotó: Chip Hires 
 

 

Monszun 

A monszun cirkulációt a kontinensek és az 

óceánok eltérõ hõkapacitása határozza 

meg, azaz hasonlít a tengerparti szélhez, 

csak sokkal nagyobb területen fejti ki 

tevékenységét. Nyáron általában a szél a 

tenger felõl fúj a szárazföld felé, ott nagy 

esõzéseket okozva. Télen, a szél általában 

fordított, és a kontinens felõl a tenger felé 
fújó szél száraz körülményeket teremt. 

A ’monszun’ szó az arab ’mausim’-ból 

származik, ami évszakot jelent. A régi 

korok hajósai az Indiai-Óceánon és az 

Arab-tengeren hajózva írták le ezt a 

változó irányú szelet, mely folyamatosan 

északkeleti az északi félgömb telén, és 

ellentétes irányú, azaz délnyugati az 

északi félgömb nyarán. Ezért, a monszun 

kifejezés az évszakos szélirány változásra 
vonatkozik, és nem a csapadékra.  

 

  

Bár a monszun kifejezést eredetileg az Indiai 

szubkontinensre alkalmazták, monszun cirkuláció a Föld 

más részein is megtalálható, például Európában, 

Afrikában, Ausztráliában, Chile nyugati partjainál és az 

USA-ban. A Föld lakosságának mintegy 65 %-a él a 

monszun által érintett területeken. A leghíresebb 

monszun terület India és Délkelet-Ázsia. Nyáron a levegõ 

a kontinens felett sokkal melegebb lesz, mint a vízfelszín, 

ezért a levegõ a víz felõl a szárazföld felé áramlik. A 

nedves levegõ találkozik a kontinens feletti kontinentális 

eredetû légtömeggel, így esõ keletkezik a régióban. Mivel 

az itt található hegyek és dombok emelõ hatása is 

érvényesül, ezért vannak helyek, ahol nagyon bõséges, 

10000 mm-t meghaladó csapadék hull. Télen az áramlás 

iránya megfordul, és az uralkodó áramlat a szárazföld 

felõl a tenger felé fog mozogni.  

Az indiai monszun tipikusan júniustól szeptemberig tart. 

Ezen idõszak alatt Nyugat- és Közép-India több, mint 90 

%-át, míg Dél- és Északnyugat-India 50-75 %-át kapja 

meg éves csapadékának. A havi csapadékösszegek 

átlagosan mindenütt elérik a 200-300 mm-t, míg a 

legnagyobb értékek a monszunidõszak közepén, 

júliusban és augusztusban vannak. 

 

 

 

4. A monszun cirkuláció 

 

Forrás: A Cooperative Institute for 

Mesoscale Meteorological Studies 

honlapja 

 

 
 

A délkelet-ázsiai csapadék is monszunális természetû, a legnagyob csapadékösszegeket 

általában májustól szeptemberig mérik. A területi átlag összegek rendszeresen 200 

mm-t érnek el ezen hónapokban, egységesen 1000 mm körüli évszakos értékkel. 

          

 

 



A Déli Oszcilláció és az El Niño története 

  

A Déli Oszcilláció 

Az óceán hõmérsékletének ingadozásai az El Niño és a La Niña 
idején egy még nagyobb skálájú légnyomás ingadozás részei, amely 

a Csendes-Óceán trópusi medencéjének nyugati és a keleti része 

között figyelhetõ meg, és a Déli Oszcilláció nevet viseli. 

A Déli oszcilláció légnyomásváltozás a 

Csendes-óceán keleti (Tahiti) és a nyugati 

(Darwin) részei között. Ha a nyomás nagy 

Darwinban, akkor alacsony Tahitin és 
fordítva. 

Az El Niño és nõvére, a La Niña jelképezi a 

Déli Oszcilláció ellentétes szélsõ fázisait. Az 

El Niño idején az átlag feletti légnyomás 

található Indonézia és a trópusi Csendes-

óceán nyugati medencéje felett, és átlag 

alatti a légnyomás a trópusi Csendes-óceán 

keleti medencéje felett. 

  

 

 

 

1.  A Csendes-óceán déli részének térképe, ahol látható 

Darwin Ausztráliában és Tahiti, egy csendes-óceáni sziget 

 

 
 

Ezek a légnyomási eltérések ellentétesek a La Niña alatt, ahol az átlag alatti a 

légnyomás Indonézia és a trópusi Csendes-óceán nyugati medencéje, és átlag feletti a 

trópusi Csendes-óceán keleti medencéje felett. 

 

Összegezve, az El Niño vonatkozik az El Niño/Déli Oszcilláció (ENSO) rendszer óceáni 

komponensére, a Déli Oszcilláció a légköri ágra, és az ENSO jelenti az együttes csatolt 

rendszert, a cirkuláció pedig mind a légkörre, mind az óceánra vonatkozik. Az ENSO-

nak három fázisa van: meleg (El Niño), hideg (La Niña) és semleges (ez azokra a 
periódusokra igaz, amikor nincsen sem El Niño, sem La Niña). 

  

 

 

2. Az átlagos tengerszinti légnyomás (MSPL) Tahitiben 

magasabb, mint Darwinban. Ha a légnyomás Darwinban 

Tahitihez képest növekszik, akkor a SOI negatívvá válik, és 

El Niño lép fel. 

 

forrás: Climate System Lectures, Univ. of Columbia, NY 

  
 

 Déli Oszcillációs Index (SOI) 

A Déli Oszcillációs Index (SOI) a Déli 

Oszcilláció fázisának és nagyságának 

mérésére szolgál. Az El Niño idõszakok 

alatt a SOI értéke nagy negatív értékeket 

ér el, ugyanis Tahitiben a légnyomás átlag 
alatti és Darwinban átlag feletti. 

A La Niña idõszakok alatt a SOI értéke 

pozitív, ugyanis Tahitiben a légnyomás 

átlag feletti és Darwinban átlag alatti. 

El Niño 2-7 évente fordul elõ.   

javascript:FensterZeigen('/media/archive/3284.jpg','','728','331')


 

 

3.  A Déli Oszcillációs Index (SOI) idõsora. A nagy negatív piros értékek El Niño események, a nagy pozitív kék értékek 

La Niña viszonyokat tükröznek. A vízszintes tengelyen az éveket tüntették fel. Az ábra felbontása havi.  

A nagyításhoz kattintson a térképre! 

forrás: Long Paddock website, Gov. of Queensland 

  

 

 

4.  A tengerszinti légnyomás 1960-1984.  

A függõleges tengelyen bejelölték a magas, normál, illetve alacsony értékeket. 

forrás: U. S. Army Topographic Engineering Center 

Az El Niño története 

Az El Niño nem egy új jelenség, már évezredek óta létezik. A korallok 

vizsgálatával már legalább 4000 évre visszamenõleg kimutatható az El Niño 

idején megnövekedett csapadékmennyiség, és a melegebb tengerfelszín 

hõmérséklet kémiai nyomai is megállapíthatók. Vannak kutatók, akik szerint a 

korallok alapján bizonyítható, hogy az El Niño mechanizmusa már több, mint 

100,000 éve mûködött. 

Az El Niño-ról szóló feljegyzések az 1500-as 

évekre nyúlnak vissza. Akkoriban a halászok 

Peru partjainál felfigyeltek arra, hogy idõnként 

melegebb a tengervíz a szokottnál, és ilyenkor 

kevesebb halat tudtak fogni. A perui 

parasztok is felfigyeltek rá, hogy ha melegebb 

a tengerfelszín hõmérséklete, több esõ esik, 

és ekkor a kopár táj is termékeny vidékké 
változik. 

Az 1700-1900-ig terjedõ idõszakban az 

európai tengerészek szórványosan leírták ezt 

a jelenséget, ezért a tudósokat érdekelte a 

keletkezés magyarázata. 

 

 

 

5. Halászok Peru partjainál – az El Niño idején a meleg 

vízben kevesebb oxigén található, ezért ilyenkor a halak 

távol maradnak a perui partoktól, így ezek az idõszakok 

rossz hatással vannak a halászatra 
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Azonban a XX. század közepéig nagyon keveset tudtunk az El Niño-s évekrõl. Az 

érdeklõdés igazán a 60-as évek vége és a 70-es évek eleje felé kezdett megnõni. Az új 

megfigyelési technikák mint a mûholdas mérések alkalmazásával a klimatológusok és 

az óceanológusok észrevették, hogy az El Niño sokkal több, mint az éghajlati 

változékonyságnak valamilyen lokális eleme. Csak azóta ismert, hogy az éghajlati 

oszcillációk ezen alapvetõ elemei egymással össze vannak kapcsolva. 

  

 

 

  
 

 

 

 

7. Atlas bója 

forrás: NOAA/PMEL 
 

  
 

  

6. Manapság a Csendes-óceánt helyhez kötött Atlas típusú bójákkal vizsgálják, sok paramétert mérve nemcsak a 

felszínen, hanem a mélyebb rétegekben is. A parti árapály mércék, mûholdak (ezek a tengerfelszín hõmérsékletét), az 

áramlatok által sodródó bóják és a kutató hajók is további jelentõs információforrások. Ezen adatokon alapszik az El 

Niño korai vészjelzõ szolgálat, ami segít az embereknek felkészülni az El Niño-hoz kötõdõ események sorozatára. 

© clivar.org 

1923-ban egy brit tudós, Sir Gilbert Walker felfedezte, hogy amikor a légnyomás 

magas a csendes-óceáni területeken, akkor alacsony az Indiai-óceánon Afrikától 

Ausztráliáig, és fordítva. A felfedezése, amit Déli Oszcillációnak nevezett el, az elsõ jele 

volt annak, hogy a trópusi öv egyes részein az idõjárási események kapcsolatban állnak 

egymással. Magyarul ezeket a nagyobb távolságokat áthidaló kapcsolatokat 
távkapcsolatoknak nevezzük. 

Ötven évvel késõbb, a 60-as évek második felében Jacob Bjerknes, egy norvég 

meteorológus és a Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) professzora írta le elõször 

részletesen, hogy az El Niño hogyan mûködik. Õ kapcsolta elõször össze a Walker által 

leírt Déli Oszcillációt az El Niño-val, amely rendszer ma már hivatalosan is az El 

Niño/Déli Oszcilláció-nak, vagy az angol nevének rövidítésébõl (El Niño/Southern 
Oscillation) egyszerûen ENSO-nak nevezünk. 

 

 

 

 

  



 

 

8. a) Kattintson a Walker-cirkulációra a Csendes-

óceán fölött! Láthatja, hogy hogyan mozognak a 

légtömegek. A kép a semleges viszonyokat mutatja 

be. Normál esetben a szél Dél-Amerika felõl fúj 

Indonézia felé, ezért ott mintegy fél méterrel 

magasabb lesz a tengerszint, míg az óceán másik 

oldalán mintegy 20 cm-rel alacsonyabb. A 

rózsaszínû meleg vízréteg Dél-Amerika partjainál 

vékonyabb lesz (kb. 50 m vastag). Ott egy 

feláramlási zóna alakul ki, és az alsó, hideg 

mélységi víz jön a felszínre. A hideg és meleg 

vízfelszín eloszlása miatt Dél-Amerikánál száraz, 

Indonéziánál nedves idõjárási viszonyok az 

uralkodóak. A meleg és a mélységi hideg vizet egy 

olyan zóna választja el, ahol a hõmérséklet elég 

gyorsan változik, ezért ezt a viszonylag vékony 

réteget termoklin-nek nevezzük. 

© Az eredeti a markdorfi Képzési Központban  

található. 
 

 

 

 

 

8. b) Kattintson a képre, és meglátja mi változik meg 

az El Niño idején. A normál viszonyokkal 

ellentétben a szél Indonézia felõl fúj Dél-Amerika 

felé, ezért ott a tengerszint az átlag feletti, a felszín 

hõmérséklete is az átlag feletti, nincs feláramlás. 

Ezért itt nedves viszonyok uralkodnak, míg a 

medence másik oldalán szárazak. Ezért vannak nagy 

erdõtüzek az El Niño-s években Indonéziában. 
 

 

 

9.  A tengerfelszín hõmérséklete normál esetben és El Niño 

idején, 1982-ben. 
forrás: Éghajlattudományi elõadások, Columbiai Egyetem 
 

 

Az 1982/83-ban mérték az addigi 

legnagyobb El Niño-t, ami nagy pusztítást 

végzett szerte a világban. A hozzá 

kapcsolódó áradások, aszályok és 

erdõtüzek körülbelül 2000 ember halálát 

okozták. Az okozott kár becslések szerint 

mintegy 13 milliárd dollár volt. 1997-

1998-ban az El Niño még az 1982/83-as 

évinél is intenzívebb volt. A jelenség 

kialakulására már 1997 közepén 

figyelmeztettek, és egy felkészítõ jellegû 

konferenciát hívtak össze. 1998 

márciusára az El Niño-hoz kapcsolódó 

események 34 milliárd US dollár közvetlen 

kárt okoztak és elpusztítottak 24 ezer 

embert. Valamilyen módon 111 millió 

embert érintett a jelenség, és a vele járó 

jelenségek 6 millió ember elköltözését 
tették szükségessé. 

 

                       Észak Atlanti Oszciláció                            
Az Észak Atlanti Oszcilláció (North Atlantic Oscillation, NAO) 

Az észak-atlanti régióban az éghajlati változékonyságát három fõ, de egymással 

kölcsönhatásban levõ jelenség határozza meg döntõen: A Trópusi Atlanti 

Változékonyság, az Észak Atlanti Oszcilláció (NAO) és az Atlanti Meridionális 

(észak-déli irányú) Átfordulásos Cirkuláció. A NAO a tengerszinti légnyomás 

ingadozása, az izlandi alacsony nyomás és az azori magas nyomás különbsége. 

Bizonyos hasonlatosságot mutat a Déli Oszcillációval (lsd. ott). A nevét elõször 
Walker G. T. használta, 1924-ben.  

A NAO története 

A NAO-nak hosszú története van: Hans Egede Saabye misszionárius még 1770-78 

között jegyezte fel naplójába: ’Ha a tél Dániában zord, akkor Grönlandon enyhe, és 
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fordítva.’ A hõmérséklet, csapadék és tengerszinti légnyomás együttes ingadozását 

figyelték meg, ami kelet felé, Közép-Európáig, dél felé a szubtrópusi Nyugat-Afrikáig és 

nyugat felé Észak-Amerikáig terjed. A NAO változékonysága Észak-Amerikától 
Szibériáig és az Északi-Jeges tengertõl az Egyenlítõig befolyásolják az éghajlatot. 

 
A NAO index 

A NAO intenzitását a NAO index-szel mérjük. A NAO index két olyan állomás 

tengerszinti légnyomásának a különbsége, amelyek közel vannak az izlandi alacsony 

nyomású és az azori magas nyomású légköri képzõdmény centrumaihoz. Stykkisholmur 

(Izland) az északi állomás, míg vagy Ponta Delgada (Azori-szigetek), vagy Lisszabon, 

vagy Gibraltár a déli állomás. Egy ilyen egyszerû index nyilvánvalóan nem veszi 

figyelembe, hogy az aktuálisan kialakult képzõdmény esetleg nem ezek felett a helyek 

felett helyezkedik el, és a NAO évszakos változékonyságát sem tudják pontosan leírni. 

Azonban az index alapvetõ jó tulajdonsága, hogy az éghajlati feljegyzések alapján 

legalább 1864-ig visszamenõleg ki tudjuk számítani. Ha az index jó kapcsolatban van a 

rácspontokban levõ felszíni légnyomási adatokkal, akkor a kialakuló észak-déli dipólus 

határozza meg az adott NAO-hoz tartozó térbeli képet. 

 

 

1. forrás: http://www.ldeo.columbia.edu/ 

res/pi/NAO/ 
 

 

A pozitív NAO index az átlagnál 

nagyobb szubtrópusi magas nyomású 

központot jelent, az átlagnál 

alacsonyabb nyomású izlandi ciklonnal. 

A növekvõ nyomáskülönbség több és 

nagyobb téli vihart eredményez az 

Atlanti-óceánon át, amelyek pályája 

északabbra van. Ennek hatásaként 

meleg és nedves a tél Európában, de 

hideg és száraz a tél Észak-Kanadában 

és Grönlandon. Kelet-Amerikában 

ilyenkor enyhe és meleg tél uralkodik. 

Például magas index volt 1989, 1990 és 

1995 telén és tavaszán, amikor a 

légtömegek az arktikus és az izlandi 

régióból áthelyezõdtek a szubtrópusi 

övbe, közel az Azori-szigetekhez és az 

Ibériai-félszigethez, illetve 

megerõsödtek a nyugati szelek az 

Atlanti-óceán északi területein. Az 

erõsebb nyugati szelek több meleg és 

nedves levegõt szállítanak Európa fölé, 

ezáltal óceáni jellegû, enyhe telet 

okoznak. 
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A negatíve NAO index gyenge 

szubtrópusi anticiklont és izlandi 

ciklont jelez. A nyomáskülönbség kicsi, 

ezért a kelet-nyugat irányú mozgás 

legyengül. Ez inkább a mediterrán 

területekre visz nedves levegõt, 

jellemzõek a hideg levegõ kitörések és 

ezért a havas idõjárás. Grönlandon 

azonban enyhébb a tél. Az alacsony 

index volt 1917, 1936, 1963 és 1969 

telén és tavaszán, amikor a gyenge 

nyugati szelek uralkodtak az Atlanti-

óceán északi fele felett, ami megfelel az 

átlagnál hidegebb európai télnek. 

 

 

 

2. forrás: http://www.ldeo.columbia.edu/ 

res/pi/NAO/ 
 

 

Az Atlanti-óceán északi medencéje feletti erõsödõ és gyengülõ nyugati szeleknek nagy 

hatásuk van az óceáni és néhány szárazföldi ökoszisztémára, és a régió halfajaira. 

 

 

3. A NAO index idõsora 

forrás: http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/ 

 

A téli NAO index a sarki alacsony és a szubtrópusi magas légnyomás különbségének az 

átlagtól való eltérését mutatja a téli idõszakban (decembertõl márciusig). 

  

A NAO index jelentõs változékonyságot mutat az elmúlt 100 évben. A századfordulótól 

kb. 1930-ig (kivéve 1916-1919 teleit) a NAO magas volt, így az átlagosnál erõsebb 

szelek segítségével az óceán enyhítette az idõjárást, hozzájárulva az idõszak átlag 

feletti európai hõmérsékleteihez. A korai 1940-es évektõl a korai 1970-es évekig a NAO 

csökkenõ tendenciát mutat, és ez megfelel annak az idõszaknak, amikor Európában a 

telek gyakran az átlagosnál hidegebbek voltak. Az elmúlt 25 évben gyors növekedés 

figyelhetõ meg. 1980 óta a NAO erõs pozitív fázisban van, és növekvõ tendenciát 

mutat. Így a XX. század fordulóján a teleken a valaha mért legnagyobb pozitív NAO 

index értékek fordultak elõ (kivéve 1996-ot). Ez a helyzet sokban hozzájárult az északi 

félteke felszíni hõmérsékletének megfigyelt melegedéséhez az elmúlt két évtizedben. 
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A hőérzet 

A hõmérsékletátadás egyik lehetséges módja a hõáramlás. 

A hõáramlás mértéke jelentõsen növekszik, ha a gáz vagy 

folyadék, amiben az áramlás zajlik (esetünkben a légkör, 

azaz a levegõ) mozgásban van. Ezért az ember szeles 

idõben gyorsabban hûl, mint szélcsendesben, ha a 

léghõmérsékletek egyenlõk. A hõérzet hõmérséklet (WCT) 

a nyugvó levegõ azon hõmérséklete, amelynek ugyanolyan 

hûtõ hatása van a fedetlen emberi testre, mint az adott 

szélsebesség és hõmérséklet mellett (angolul windchill-nek 

nevezik). Ennek a mértékegysége ugyan hõmérséklet, de 

értelmezése szerint kevésbé hõmérséklet, mint inkább egy 

index, ami a szél hûtõ hatását segíti viszonyítani a 

szélcsendes körülmények léghõmérsékletéhez.  

      Fontos megjegyezni, hogy a szél nem tudja a 

tárgyakat a környezet hõmérséklete alá hûteni, csak a 

nagyobb szélsebességek a tárgyakat gyorsabban hûtik le a 
erre a hõmérsékletre. 

  

 

 

 

1. forrás: http://www.erh.noaa.gov/er/ 

iln/tables.htm 
 

 

 

  2. Kiszáradt jugoszláv tó 

  forrás: 

http://dsc.discovery.com/news/ 

  afp/20030804/euroheat.html 
 

 

       A szélsõségesen meleg jelenség vagy hõhullám az adott 

földrajzi szélességhez és évszakhoz képest hosszú ideig 

tartó nappali és éjszakai hõség, ami magas relatív 

nedvességgel párosul.  

  

 

       Az emberi test a hõveszteségét a vérkeringés gyorsaságának és a felszíntõl való 

távolságának szabályozásával és vízveszteséggel éri el. A hûtéshez a szív elkezd több 

vért pumpálni, a vérerek kitágulnak, hogy befogadják a megnövekedett áramlást, a 

vékony vérerek kötegei, amelyek a bõr külsõ rétegeiben vannak, mûködésbe lépnek. A 

vér a bõr felszínéhez közelebb kezd keringeni, és ezáltal kivezeti a meleged a hidegebb 

légkörbe. Ugyanekkor, a víz átdiffundál a bõrön mint izzadtság. A testbõl disszipálódó 
hõ mintegy 90 %-át a bõr kezeli.  

       Az izzadás magában véve még nem hûti a testet, amíg a víz el nem tud párologni, 

és a magas légnedvesség hátráltatja a párolgást. Ha magas a hõmérséklet és magas a 

relatív páratartalom, a szervezet a belsõ hõmérsékletét 37°C-on szeretné tartani. A 

szív a véráramot a kitágult ereken átpumpálja, az izzadságmirigyek folyadékot 

választanak ki a bõr felszínére, benne olyan lényeges oldott anyagokkal, mint a nátrium 

és a klór. Ha a hõmennyiség meghaladja azt a színvonalat, amit a test még 

kompenzálni tud, vagy ha a test nem tudja pótolni az izzadtság által elvesztett 

folyadékot és sót, akkor a szervezete belsejében a hõmérséklet elkezd emelkedni, és a 

magas hõmérséklet betegséghez vezethet. Az elhalálozások száma jelentõsen 

növekedhet a hõhullámok miatt és a maximális napi elhalálozás jó kapcsolatban van az 

1-2 nappal korábbi napi maximum hõmérséklettel, azaz 1-2 nap késés van a 

legmagasabb hõmérsékletek és az elhalálozási csúcsok között. Betegségek (hõguta, 

meleg okozta kimerültség stb.) keletkezhetnek egészséges embereknél, akik túl nagy 

hõnek vannak kitéve, vagy túl kemény munkát végeznek. Azonban a hõhullám 

következtében való elhalálozásoknál elsõsorban más betegségek okozzák a halált, a 

meleg csak felgyorsítja az elhalálozást. Gyermekek, idõsebbek, beteg emberek, 

különösen vérkeringési problémákkal küszködõk, vannak kitéve fokozottabb 

kockázatnak a nagyobb melegben. 



       Sok indexet fejlesztettek ki, hogy le 

tudják írni a meteorológiai elemek 

hatásait az emberi testre. Közülük 

néhányat az alábbiakban hasonlítottunk 

össze. 

 

 

 

3. A hõérzet 0 Fahrenheit fokon négy esetben. A grafikonok 

a hõérzetet a szélsebesség függvényében mutatják be. 

(adaptálva Quayle et al. 2000-bõl)  
 

       A hõindex (HI) az a hõmérséklet, amit a test érez, ha a hõmérsékletet és a 

nedvességet vesszük figyelembe. Az alábbi táblázat mutatja azt a HI-t, ami az aktuális 

hõmérsékleti és nedvességviszonyoknak megfelel. (A táblázat árnyékos helyre 

vonatkozik, enyhe szellõvel.) A közvetlen napsugárzásnak kitettség a HI-t akár 15°F-

kal is emelheti. (Számításokhoz: a Fahrenheit-fokok átszámítása Celsius-fokokra: TC = 
(5/9)*(TF-32).) 

  

 

 

Hõmérséklet (F) és relatív nedvesség (%) 
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Hõmérséklet (lefelé növekszik) és a harmatpont (jobbra növekszik). 

Ez a táblázat összeveti azt a hõmérsékletet és a harmatpontot, amelyek hasonló rendellenességeket okoznak. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Munkalapok 

 

                           1. lap: hidegfrontok 

Feladat:  

Az oldal bal részén a képek egy hidegfront áthaladását mutatják. 

Az oldal jobb felén levõ szöveg leírja a front áthaladásának egyes folyamatait.  

Írd be a hiányzó szavakat a szövegbe.  

 

 

  
 

  Hiányzó szavak 

15 fokkal, hideg, hideg, hidegebb, hidegebb, 

hidegebbé, felhõk, szárazabb, jégesõ, esõ, 

zivatar, tornádók, gomolyos felhõ formák, 
meleg, melegebb   

Egy hideg front átvonulása:  

Hidegfrontról akkor beszélünk, 

amikor a .............. légtömeg a ................ 
légtömeg helyére érkezik  

Hidegfrontban a .............. levegõ a meleg 

levegõt követi, és, mivel a .................. 

levegõ sûrûbb, a ................ levegõt maga 
elõtt tolja, és emelkedésre kényszeríti.  

Az emelkedõ meleg levegõ ................ válik, 
és ................. kezdenek kialakulni. 

A csapadék a hidegfrontokban általában 

intenzívebb, habár kevésbé kiterjedt (50-70 

km), és nem hosszantartó, mint a 
melegfrontnál.  

Ennek az az oka,, hogy a meleg levegõ 

felemelkedése itt intenzívebb köszönhetõen a 

beékelõdõ hideg levegõnek, 

ezért......................................., .........., 

......................................, ................ és 

............................ is elõfordulhat.  

A hidegfront mögötti levegõ észrevehetõen 

.......................... és ..................., mint a 

front elõtti. 

Mikor a hidegfront átvonul, a hõmérséklet 

egy órán belül több mint........................... 

csökkenhet le 

  
 



  

A következõ kép a hideg- és melegfront keresztmetszetét mutatja, segítve a két front 

mechanizmusának a megértését. Mi a különbség? 

 

 

A hideg- és melegfront keresztmetszete (piros nyíl = meleg levegõ / fekete nyíl = hideg levegõ) 

                          

2. lap: Hidegfront mûholdképe 

  

Feladatok: 

A mûholdkép egy frontot mutat Közép - Európa fölött. 

 

Rajzold be hogy hol alakulhatnak ki zivatarok! 

Mond meg hogy hol van a melegfront Illetve a hidegfront?  

  

 

 

Alacsony nyomás a Balti tenger felett; 2001. Szept.9., 

9:16 - 14:44 

  

  
 

 

Kiterjedt örvényes szerkezetû ciklont láthatunk 

a képen, melynek a középpontja az Északi 

tenger fölött található.   

 

Majdnem teljes egészében okkludált front 

hideg levegõje egy széles ívben mozog  

Északnyugat-, Közép- és Kelet Európa felett   

a ciklon középpontja felé.   

(figyeld meg a felhõzet sejtszerû szerkezetét).   

Az Alpok széltõl védett oldalán levõ Pó - 

síkság majdnem teljesen felhõmentes.  

Továbbhaladva kelet felé széles, fényes 

felhõsáv jelöli   

a szárazföld meleg levegõ határát Délkelet 

Európa fölött;   

ezen határ mentén megszokott az extrém 

idõjárási események megjelenése.  
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3.lap: Melegfrontok 

  

 

 

  
 

  Itt találhatók a következõ szöveg 

hiányzó szavai: 

melegebb, hidegebb, légtömeg, felemelkedik, 

meleg, hideg, lassabban mozognak, levegõ, 

frontvonal elõtt, melegebbé és nedvesebbé, 
pehelyfelhõk   

Melegfrontok: 

Melegfrontról akkor beszélünk, amikor a 

...................... légtömeg eléri a 

...............................  

A meleg levegõ ....................... a hideg 

levegõ fölé.  

.................frontok általában enyhébbek, 

mint a ..............frontok, 
..................................  

A melegfrontok csapadéka általában kevésbé 

intenzív, de kiterjedtebb (300-400 km), mint 

a hidegfrontok esetében. A melegfront 

mögötti ................. melegebb és nedvesebb, 
mint a front elõtti. 

Melegfrontokhoz tartós, csendes esõ vagy 

havazás társul a ………………………, ami néhány 

órától néhány napig is fennállhat. Amikor a 

melegfront átvonul, a levegõ észrevehetõen 
................................... válik, mint elõtte.  

A front elsõ jelei a ..........................., amit 

fátyolfelhõk (cirrostratus), középmagas 

rétegfelhõk (altostratus), zivatarfelhõk 

(nimbocumulus) és alacsony gomolyos 

rétegfelhõk (stratocumulus) követnek.   

  

  

  
 

  



  
Villámkérdések: 13+1 

1. Mi a hidegfront? 

2. Mi a melegfront? 

3. Mi a okluzios front? 

4. Mit hoz a hideg front? 

5. Mit hoz a Meleg front? 

6. Miért esik valamikor jégeső?. 

7. Hogyan keletkeznek a zivatarok? Legalább három okot sorolj fel és rajzold le őket. 

8. Hogyan alakulnak ki a villámok? Rajzot is készíts. 

9. Miért dörög az ég? 

10. Milyen felhőket ismersz? Legalább hatot sorolj fel és Írd le a rövidítéseiket. 

10. Mi a légnyomás és mivel mérik?  

11. Mi a ciklon?  

12. Mi az anticiklon? 

13. Mi a szél és mivel mérik? 

14.Írd le a szél erőségi fokozatait? 
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